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ПосвЪщава се настоящата книга П отъ Известията 

на Българското Ентом. Д-во на 

ДЪлчо Илчевъ | 

Членъ основатель на Бълг. Ентом. Д-во, загиналъ трагично 
въ Арабаконашкия проходъ на 14. |!М. 1925 г. 



г „Ти нЪмаше и не можеше да имашъ вра- 

-гове. За тебе ше поронятъ сълзи и най-безсър- 
! дечнитЬ... ВЪрвахъ, че и разбойницитБ не мо- 

бЪше нуждна твоята смърть, когато твоя животъ 

бЪ тъй цененъ за науката и за България...“ 

Торосъ (сп. Ловецъ ХХУ, 1 8, 1925 г.) 

изп ри. съ снЪжни прЪспи високи върхове на ОРВДИЯ 

ъ събираше и първитЬ вестители на прол Ътьта, люби- 
оть него нежни пеперуди... И съ ободрени мисли, съ 

:  освежени „ер, се връщаха тБ спокойно на 1 априлъ 1924 

| Дио неочаквано за да неочаквано за всички, напад- 
н4 а ги въ Арабаконашкия проходъ, въ 10 часа сутриньта, 
вс ъ тост, отъ засада, рупа разбойници, съ Ср еДЕ да 

гатъ да те мразятъ. Защо падна ти!... Кому 

ар лащата се радва прол ть, разпукващата се гора: 

ическа Градина и за А а при реедаа "Музей; 



За щастие на нашето Отечество, неговиятъ Бърховенъ 
Бождъ - Царя, остана незасЪгнатъ. Но неговитЪ вЪрни съпжт- 
ници: ДЪлчо Илчевъ и Петъръ Котевъ, съ пушка въ ржка, 
паднаха пронизани отъ разбойническитЪ куршуми. Петъръ 
Котевъ нЪма възможность да продума клетва, а Илчевъ можа 

да имъ извика гласно, за да го чуятъ: „безсрамници -- без- 
отечественици...“ 

Загинаха тЪ, защо? -- „За да спасятъ Царя, славата на 
България), 

Илчевъ служи 16 години на своя Царь и на ЦарскитЪ 
Научни Институти, Котевъ -- 18 години. И когато Илчевъ бЪ 
въ разгара на своята научна и обществена дейность, на 40 
годишна възрасть, загина той внезапно, за нещастие на на- 
шето Отечество, на науката и на обществото. 

:) Думи, изказани отъ Д-ръ М. Тиховъ, въ сп. „Ловецъ“ (год. 25 
бр. 8, стр. 4, 1925) огъ името на 30,000 здружени български ловци. 
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С Кой бЪ рано -- той бЪ добъръ, беденъ синъ на на- 
пат Кжде се той подготви за научна работа? -- въ Цар- 
скитЬ Научни Институти! Кой го издигна въ живота? -- Не: 
гово Величество, неговия благодетель и Царь! 

„Не е безъ интересъ, не е безъ полза, да се проследи 
живота на този безупреченъ човЪкъ, който много, но скромно 
работи; доста, но безропотно страда, много даде на своитЪ 

2 БаДДи и всичко даде за своята Родина! : 

Ф агаго преди 16. години, на 9 януарий 1909 год., живу- 
щитЬ въ София ратници въ полето на зараждающата се бъл- 
гарска ентомологична наука, се събраха въ домътъ на профе- 

„ сора П. Бахметьовъ, за да разменятъ мисли, дали не е вече 
време да основатъ,едно Българско Ентомологично Дружество, 
въ това събрание изпъкваха две лица: отъ една страна ед- 

„ рото, обрасло съ гъста бБла брада, пълно лице на старей- 
„ шината на събранието професоръ Бахметьевъ и отъ друга, 
„блЪдното, слабо лице на най-младия между ентомолозит:, сту- 
"дента отъ МП семестръ на Софийския Университетъ, ДЪлчо 

“ Илчевъ. Професоръ Бахметьевъ, съ компетентность на изве- 
„ стенъ ентомологъ, съ опитнссть придобита въ множество на- 

- учни дружества, чертаеше съ широки и смЪли черти бжда- 
“ щата дейность на дружеството; а Илчевъ едвамъ стжпилъ 
„въ необятното поле на науката, сЪдеше тихо и поглъщаше 
. това, което се приказваше; неговия живъ погледъ, обаче. из- 
„ даваше, че той гори отъ желание да се отдаде всецЪло на 

. научна работа и специално на ентомологията. 

„ Никой не предполагаше тогава, че скромниятъ, благъ,- 
ер: блдно лице младежъ, ще стане нЪ колко години по-късно, 
„не само единъ отъ най-деятелнитЪ членове на Българското 
с Природоизпитателно и на Българското Ентомологично Дру- 
о жества, но и единъ отъ виднитЬ български ентомолози. 

Синъ на бедни родители, той при упоритъ трудъ можа 
. да завърши Софийския Университетъ, само благодарение на 

| това, че бЪ приетъ презъ 1907 год. на работа въ основаната 
2 години по-рано Ентомологична Станция на Негово Вели- 
чество Царя. Тука той работеше презъ всичкото си свободно 
отъ занятие въ университета време. Работеше той дЪлникъ и 
праздникъ, денемъ и вечерь; тука той се готвеше за изпити, 

| тука той се подготви за научна работа; отъ тука той предпри: 
-  емаше многобройнитЪ си екскурзии изъ разни крайща на 

с България! 



гична Станция, постжпването му за. членъ на. ъ 
Ентомологично Дружество, това бЪха моментитЕ, к: 
доха импулса за всичката му по-нататъшна наи : 
вена дейность. | зриет 

Царската Ентомологична Станция бЪ. създ 
Негово Величество Царь Фердинандъ, съ цель да се заг 
едно по-интензивно изучване:. ентомологичната. ри 

изучването и биологията на Вси насекоми, ак 
на нашето земледЕлие. ЕнтомолозитЬ,. които се появиха. 
освобождението на България, имаха да се справятъ съ голЪм 
спжнки при извършване на своитБ ентомологични изс/ 
вания. Въ България нЪмашз по онова време (даже и к1 
1890) никакви уредени ентомологични сбирки, по които 
томолозитЬ да могатъ да сравняватъ своитЬ ентомоло 
материали; нЪмаше научни библиотеки, въ които тЪ да на: 
мБрятъ нуждната за проучване на събранитЪ меле Д. 

научни изследвания. -- Всички тия условия едвамъ се Ке 4 
сж: 

даха въ свободна България. И първитЬ изследователи енто 
 молози трЪбваше стжпка по стжпка, съ голбмъ трудъ и 

Основаната презъ 1905 год. Царска Ентомологична. 
Станция), както и основаното Българско Ентомологич 
Дружество), дойдоха да премахнатъ една часть отъ изтъкн 
титЬ горе спънки. ЦелитБ, които още въ самото начапо ат 

соев 

1. Всестранно проучване на ветови въ ентомологично- 
отношение. 

2. Съставяне на обширни ентомологични сбирки. по енто 
мологичната фауна на България. : ае 

3. Проучване биологията на вреднитЪ за зенледлиете 
 лесовъдството, домакинството и пр. насекоми и поставяне. 
на борбата противъ тия вредители върху научна основа. г 

1) По подробно по тоя въпросъ вижъ статията: Бурвшъ, Д-ръ и ;. 
-- История на ентомологичното проучване на България. „ДрщоК. на. 
Бълг. Земл. Стоп. Институтъ Хе 8, София 1924. ОА 

?) Вижъ: Бурешъ, Д-ръ Ив. -- Кратка история на Българскот 
томологично Дружество. Известия на > Бълг. Ент. среи Ка 
фия 1924. | 



| Съставане библиотека, съдържаща всичко публику- 
г какъвто и да е езикъ) върху ентомологичната фау- 
а България, 

„5. Способствуване за запознаване чуждия ентомологи- 
пар съ дейностьта на българскитЬ ентомолози и по- 

щ “Ето какъ самъ той описва, въ една своя скромна авто- 
“биография, постжпването си въ Царската Ентомологична Стан- 

, постжпване, което бЪ отъ сждбоносно значение за по- 
атъшния неговъ животъ и дейность. Той писа тая автоби- 
афия на 25 декември 1912 год., следъ оздравяването му 
„ раната, получена въ боеветБ при Люле Бургасъ на 9 ок- 
мври сжщата година!). 

"Илчевъ пише: „Голбмо влечение къмъ природата и ней- 
Ъ тайни имахъ още отъ детинство. Любовьта ми къмъ екс- 

отъ мене учитель по естествена история Вл. Дада 

по „СрЪдното си образование (реаленъ отдълъ) завършихъ 
презъ месецъ юний 1904 год. Въ последнитЬ две години на 
гимназията бЪ ме обзело особено влечение къмъ изкуството, 
а най-вече къмъ скулптурата“. 

„На 1 октомврий се записахъ за студентъ въ физико- 
Зи математическия факултетъ на Софийския Университетъ -- въ 
отдБла природни науки. Презъ първитЬ две години на моето 

„Въ началото на 1907 година бЪхъ поканенъ отъ моя 
приятель. Д-ръ Ив. Бурешъ за неговъ помощникъ въ откри- 

. тата преди 2 години и уреждана отъ него Царска Ентомоло- 
гична Станция при Царската Ботанична Градина“. 
“ „На 10 мартъ 1907 год. бЪхъ представенъ въ лабарато- 

С рията. на сжщата Ентомологична станция на Негово Вели- 
чество Царь Фердинандъ 1. Неизгладими и сега оставатъ у 
мене впечатленията, що добихъ отъ тая ми срЪща съ дър- 

. жавния глава. Силно изненаданъ останахъ отъ обширнитЪ и 
. основни познания на Върховния ни вождъ върху природ- 

хъв 

„  нитЪ науки“. 

По) Тая автобиография е печатана въ сп. „Ловна Просв та“. Год. 1, 
Тбри:1: стр. 6--8. Варна 1925. 



„Въ тая Царска Ентомологична Станция, благодарение 
обширнитЪ колекции и богата литература, съ която разпола- . 
гаше, имаше добри условия за научна работа. За моето увле- “ 
чение къмъ ентомологията дължа най-мчого на моя съуче: 
никъ и колега Д-ръ Иванъ Бурешъ, който, съ усърдието си 
къмъ ентомологични изучвания, поощряваше и околнитЬ. По 
край многото екскурзии, които извършихъ заедно съ Др 
Ив. Бурешъ изъ разни краиша на Царството, азъ самъ пред: 
приехъ множество такива до СрЕдня Гора, Осоговската пла- 
нина, до върха Мусала, РодопитЬ и пр. Въ началото на сеп- 
тември 1909 год. бЪхъ изпратенъ отъ Негово Величество въ. 
Мала-Азия, ПринцовитБ острови и на Битинския Олинаии + 
Презъ края на августъ 1910 год. посетихъ заедно съ Д.ръ. 
Бурешъ Далматинския адриатически брЪгъ, отъ Фиуме до ; 
Дубровникъ и тамъ ловихме екзотичната рЪдка пеперуда. 
Спагахез |азиз. Презъ 1911 год. посЪтихъ столицата на Гър- 
ция -- Атина, отъ дето екскурзирахъ до планината Пентели- 
конъ, както и до селата Амарусионъ, Кифисия и града. Воло. 
Едновремено съ това извършвахъ и моята преподавателска 
дейность като стажантъ въ ! Софийска Мжжка Гимназия и. 
като учитель въ У! Софийска Прогимназия, дето издържахъ и 
държавния си изпитъ на | февруари 1911 год. На 25 сеп- 
тември постжпихъ въ Школата за запасни подпоручици въ. 
с. Княжево. На 25 юний бЪхъ произведенъ въ чинъ офицерски 
кандидатъ и зачисленъ къмъ 8-ий варненски приморски полкъ. 
Общата мобилизация на войскитЬ на 17 септемврий 1912 год. “ 
и обявяването на Балканската война -- 5 октомврий, ме завари 
въ казармата. Като взводенъ командиръ въ тая война, участву- . 
вахъ въ боеветЬ при Сели-Олу и Кара-Агачъ. Въ това по- “ 
слецното сражение бЪхъ раненъ въ дЪсния кракъ и на 25 . 
декемврий 1912 написахъ тия редове“. и 

Три години по късно Илчевъ дописва своята автобио-. 
графия по следния начинъ: „Презъ мирния двугодишенъ пе- 
риодъ отъ септемврий 1913 до септемврий 1915 год., за да 
остана да работя въ тъй привЪтната Ентомологична Стан- 
ция, съгласихъ се да учителствувамъ даже и съ прогимна- 
зиална зиплата въ |М Софийска Мжжка Прогимназия. Отъ 
23--27 юний 1914 год. участвувахъ въ научната експедиция. 
предприета отъ Негово Величество Царь Фердинандъ въ Пи- . 
ринъ планина. Презъ юлий сжщата година екскурзирахъ изъ . 
новитЪ земи: Софлу, Деде-Агачъ, Макри, Марония, Скеча. Въ 
началото на априлъ 1915 год. участвувахъ въ научната ек- 
спедиция изъ БЪломорска Тракия, предприета отъ Негово: : 
Царско Височество Князъ Кирилъ.“ л 

„Сега, всредъ всеобщия пожарь що тарнезй Европа отъ ъ 
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една година насамъ, и България ще трЪбва съ оржжие въ ржка 
да настои за осжществяване на националното си обединение. 
Утре, 17 септемврий 1915 год., като взводенъ командиръ на 

“осма рота отъ 41 полкъ, потеглямъ за западната ни врани, 
“ Стнами Богъ!“ 

И Богъ бЪ съ него и презъ тая страшна свЪтовна ода, 
И презъ нея той бБ раненъ въ ржката, но бързо оздраве. 
Дохаждайки въ София въ отпускъ или командировка, той ви- 

- наги донасяше за Ентомологичната Станция и интересни ен- 
томологични материали. Проучването фауната на новитЪ 
покрайнини. на Македония бЪ за него утБха посредъ тегли: 
лата на войната. Никога презъ това време той не се оплак- 
ваше отъ незгодитЬБ и имаше вЪра въ доброто бждеще на 

( „ България, 
Неговото спокойствие, любезность и разговорливость му 

спечелиха благоволението на Негово Величество Царь Фер- 
динандъ и той бЪ прикомандированъ къмъ воената му свита, 

„за да придружава Него и ТЪхни Царски Височества, НеговитЬ 
Синове изъ бойнитЪ полета. И голБми надежди се гнЪздеха 

„ тогава въ неговата добра душа! 
Но завършиха нещастно за България продъпжителнитЪ 

„ войни! Не остана време и за почивка! Настанаха лошитЪ по- 
следствия отъ тЪхъ и абдикацията на Царь Фердинандъ! Имаше 

“моменти на разколебание за сждбата на Царската Ентомоло- 
гична Станция. Но сждбата и тоя пжть бЪ милостива и по- 
могна на България да се съвземе отъ своитЬ тежки рани. 
Младиятъ Царь на България, Негово Величество Бо- 
рисъ Ш, още презъ първитЬ години на Неговото царуване, 
положи голБми грижи за доразвиването на тоя бележитъ 
културенъ памЪтникъ, който носи название Царски Научни 
Институти. Съ особенни грижи бЪ облагодЪтелствувана и Цар- 
ската Ентомологична Станция. Негово Величество отреди за 
нея едно специалчо двуетажно здание, за да може по-успъшно 
да развие своята дейность въ услуга на земледЪлското и. 
народно стопанства. ДЪлчо Илчевъ бЪ назначенъ на 1 ноем-. 

оврий 1918 год. за прямъ началникъ на Ентомологичната 
Станция на мЪстото на Д-ръ Иванъ Бурешъ, който бЪ наз- 
наченъ за директоръ на всичкитъ Царски Научни Институти. 
Илчевъ се зае съ голбмо усърдие за ремонтиране на новото 
здание. Той получи тамъ и квартира за живение, което му 
даде възможность всецЪло да се предаде на работата си. Но 

"не бЪха малко и спжнкитЕ, които се изпречваха при финан- 
" совата криза, която бЪ обхванала тогава цЪлия нашъ животь. 
Ето какво самъ Илчевъ пише въ увода на „Дневника“ за из- 
вършеното въ Царската Ентомологична Станция въ началото 
на 1920 година: -- „Новата 1920 год. завари страната при едно 
много тежко финансово положение, баснословна скжпотия, 

“ остра жилищна криза и като в.нецъ надъ всичко и стачка 
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на железничаритЕ и телеграфо-пощенскитв служащи, + 
държи вече цЪла седмица въ застой стопанствения и ико 
мически животъ въ царството. При такава перспектива. изгле 

НЪма по-добро училище презъ живота на една отдЪлна А 
ностьъ или цЪлъ народъ, отъ страданията и борбитЬ. Съ. та- 
кава надежда и Царската Ентомологична Станция очаква 
събитията презъ предстоящата 1920 год, презъ което време. 
тя ще може съ успъхъ да продължи своята скромна научна“ 
дейность, като даде и тя своя дЪБлъ въ бждащия народно-. 
сещате не и културенъ подемъ на страната. (писано 
на 3. 1. 1920)“. : 

и надеждитБ на Илчева не останаха неизпълнени. Год 
нитъ 1921 до 1924 бЪха продуктивни за. Ентомологичната 
Станция. Тя се снабди съ постояненъ бюджетъ отъ 150,000. 
лева годишно, а и персонала й се увеличи благодарение на 
това, че Министерството на Народната ПросвЪта разреши въ 
благоприятна смисъль въпроса за командироване на гимна- 
зиални учители-естественици на работа въ ЦарскитЕ Научни. 
Институти. Презъ 1924 година се обмислюваше вече и въп- 
роса за откриване голЪъмата зала съ сбирки за редовни по- “ 
сещения отъ широката публика. Но Илчевъ не доживъ тоя “ 
въжделенъ за него день! Ненадейната негова трагична смърть 
постигнала го при защита на своя Благодетель и Царь, на 14. 
априлъ 1925 год. въ Араба-Конакъ, тури край на неговата 
дейность въ служба на Родината. Неговия животъ бЕ послед- 
ното, което той даде на своя Царь и на своя народъ. Из 

И уви! ВмЪсто на 15 и на 16 априлъ 1925 год. музей- ПП. 
ната зала на Ентомологическата Станция да бжде отворена 
за посещения на любознателни да видятъ природнитЪ кра- 
соти на родната земя, тя бЪ отворена, за да приеме “посеще- 
нията на многобройнитЪ почитатели, приятели и познати на 
покойника вече Илчевъ, тЪлото на когото бЪ сложено между 
любимитЪ негови сбирки... 

Ако два куршума не бЪха покосили мигновено неговиятъ 
животъ, ако му бЪ дадена възможность, макаръ и смъртно “ 
раненъ, да проговори поне 2 думи, той щеше да запита: - 
„живъ ли е Царя“ и при получаване на утвърдителенъ отго- 
воръ, съ свойствената нему благостъъ щЪше да добави: „за- 
ведете ме въ Ентомологичната Станция“. И тамъ го заве- . 
дохъ азъ, но вече безжизненъ трупъ... Гледаха го тамъ нЪмо 
отъ всички страни най нежнитЪ красиви създания на българ- 
ската природа, неговитЪ любими пеперуди и цвЪтя. БлЪсъка 
на. горящитЬ свъщи се отразяваше въ тЪхнитЪ Рахи ЪЕ 



времена го придружаваше, и която на всички негови близки 
; Ъ така добре позната, като изразяваща неговия благъ съ- 
: „ чувственъ къмъ всЪкиго характеръ. Въ ржката си държеше 
. ентомологичната мрежа, изъ дрехата му се показваха стък- 
лени епруветки, съ които го завари смъртьта. Неговото име 
„ДЪлчо“ бЪ наредено отъ бубулечици гробари. На входа въ 
Ентомологичната Станция, вмъсто > обява кога сбиркитБ сж 
открити за публиката, се лепъха множество некролози, между 
които лично мЪсто заемака тоя на Ентомологичното и на 
Природоизпитателното Дружества. 

“ Черната земя го прие на черния день 16 априлъ 1925 год., 
ва часа следъ ужасния атентатъ въ черквата Света Нед Ъля! 
ой спаси живота и на много отъ тия, които дойдоха въ Ен- 

томологичната Станция да му отдадатъ последнята си по- 

чить! Прибра го майката земя, прибра го родната земя, за 
която той даде всичко свое, даде го безъ користь, безъ ро- 

ци потъ, безъ облаги! Остави той неутешими жена съ 3 деца... 
остави ни и неговата добра памбть и плодоветЬ на неговата 

и “ Жалвха за Илчева всички. Некролози за него изда- 
х доха: Българското Ентомологично Дружество, Българското 

„ Природоизпитателно дружество, Свитата, чиновницитБ и слу- 
“жащитЬ на Негово Величество Царя; Персонала при ЦарскитБ 
„ Научни Институти; Ловната Организация; Министерството на 
„ ЗемледБлието; Панагюрското Благотворително Дружество; 
“ Българския Наученъ ЗемледЪлско-Стопански Институтъ; Дру- 
саита му офацери отъ бившия 41 полкъ; |М М. Прогимназия. 

Портререта му съ биографски данни бЪ напечатанъ въ 
„ списанията: Естествознание и География, Природа, Български 

„ Ловецъ, Ловна ПросвЪта, ЗемледЪлие, Българско Овощарство. 
„ Красиви надгробни слова каза за него и неговата дейность 
отъ „името на Ентомологичното „Дружество естественика 
Се зо ДрЪнски. ( 

щ 

х Тука въ Известията на Българското Ентомологично 
. Дружество му е мЪстото да разгледаме малко по-подробно 

“ специално неговата ентомологична дейность. 
"Илчевъ започна своята научна дейность въ годинитЪ на 

с най-силния подемъ на българската наука отъ преди войнитЕ. 
“| ГодинитЬ 1907 до 1911 бЪха едни отъ най-тихитБ въ полити- 

.  ческо отношение и затова и най-благоприятнитЪ за развитието 

. на ентомологията, за която наука по-рано почти не се гово- 
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Бадарецене Ентомологично Дружество, той 65 СЪДИ отъ. 
оня любознателенъ жаръ, който обхващаше всЪки природо-. 
изпитатель, който се приближаваше до тия институти и кор: 
порации. ; 

Въ Ентомологичната Станция бЪха представени по оно-- 
ва време най-добре сбиркитБ отъ пеперуди, аи повечето отъ. 
българскитБ ентомолози се занимаваха съ изучване пеперуд- | 
ната фауна на България. Затова и Илчевъ се вууриа най- я: 
напредъ въ тая область на ентомологията, пр 

Роденъ въ историческото градче Панагюрище, скжтано “ 
въ гористата СрЕдня-Гора, той си зададе за първа цель: про: ра, 
учването пеперудната фауна на тая планина. Четири години “ 
(1908 до 1911), презъ разни сезони, той бродеше изъ поля- 
нитЪ, усоитЬ и дивнитЬ гори на тая планина. Покачи се на 
всичкитБ й високи върхове, имената на които: „Братия““. 
„Богданъ“, „Букая“, „Еледжикъ“ той винаги произнасяше съ “ 
особенъ апломбъ и възхищение. И презъ прол тьта 1912 год. той “ 
представи въ Българската Академия на НаукитЕ. първия си нау-| 
ченъ фаунистиченъ трудъ „СрЪдня-Гора и нейната пеперуд:. 
на фауна“. Професоръ Бахметьевъ докладва тоя трудъ въ Ака- “ 
демията на наукитЪ на 7.У 1912 год. Това е единъ цененъ “ 
фаунистиченъ трудъ, изработенъ съ добъръ наученъ методъ “ 
и съставенъ по добъръ планъ. Тоя трудъ може да послужи 
и днесъ за образецъ на всЪки ентомологъ, който си езадалъ “ 
за задача да изучи фауната на една планина или область. “ 
Въ него Илчевъ се старае да даде една обща картина на 
СрЪдня-Гора и на нейната фауна. Въ общата часть на ста-| 
тията той се спира върху историята на проучването на пла-| 
нината отъ други природоизпитатели: отъ географи (Ами 
Буе, Иречекъ), отъ геолози (Хохщетеръ, Златарски), отъ пе- 
трографи (Г. Бончевъ), отъ ботаници (Веленовски, Георгиевъ, - 
Тошевъ, Урумовъ), отъ зоолози (Нед Ълковъ, Йоакимовъ, . 
Шишковъ); посочва и литературата, която тия видни автори 
сж създали за СрЪдна-Гора. Следъ това той самъ дава една 
обща картина за географията на планината възъ. основа на “ 
своитЬ екскурзии, като споменава и по-важнитЪ видове пепе- 
руди, които е намврилъ. Впуска се следъ това по-подробно 
върху произхождението и състава на пеперудната фауна, като 
съ свойствената нему скромность и добросъвестность казва: . 
„Събраниятъ отъ мене материалъ не издава едно голЪмо “ 
разнообразие за пеперудната фауна на СрЪдна-Гора. Това се “ 
дължи отъ една страна на не голБмото разнообразие на фло- а 
рата й; а отъ друга, на малката й височина, която за най- - 
високия й отдБлъ достига едвамъ 1950 м.“ На края не за- 
бравя да благодари и на всички, които сж му спомогнали за. 
съставяне на тоя му пръвъ наученъ трудъ. Въ втората сис- 
тематична часть на статията той изрежда 209 видове пепе- “ 



13 

руди, като за всЪка лава нахолище, време кога се сръща и 
нЪкои биологични дани. Кратко резюме на френски езикъ 
завършва труда. Илчевъ ценеше високо тая първа своя пу- 

" бликация, оцениха я и българскитЬ ентомолози. 
Следъ като Илчевъ привърши изследването фауната на 

СрЪдна-Гора, възложено му бЪ отъ Ентомологичната Стан- 
ция изучването пеперудната фауна на РодопитЬ. Това бЪ не 
безъ значение да се извърши, за да се установи разпростра- 
нението къмъ изтокъ на нъкои отъ най-характернитЬ за на- 
шата фауна пеперуди, констатирани по-рано на Рила плани- 
на. Презъ лЪтото 1909 год. Илчевъ предприе първава си по- 
дълга екскурзия изъ планината, именно по долината на р. 
Чая, отъ Станимака чакъ до върха Кара-Манджа (1800 м. ви- 

оо сокъ), а презъ 1914 год. той проръза планината по сжщия 
пжть отъ: Ксанти чакъ до Пловдивъ. Още презъ 1915 год. 
той публикува първото си съобщение за тия изследвания въ 
статията: „Приносъ къмъ пеперудната фауна на РодопитЕЪ“. 
Поради войнитЬ изучването на РодопитЪ бЪ изоставено за 
известно време, още повече че се откри за Ентомологич- 

ната Станция ново интересно поле за проучване, имено »„но- 
витЬ земи“ Тракия и Македония, за които въ фаунистично 
отношение почти нищо не се знаеше. Едвамъ следъ войнитЪ 
въ 1924 год. Илчевъ повдигна наново въпроса за изучването 
на РопопитЬ, като се пресече планината отъ северъ къмъ 
югъ на 6 мЪста. Първата проектирана отъ него експедиция бЕ 
организирана отъ ЦарскитЬ Научни Институти презъ юний 
1924 год. Тя проучи долината на малко познатата Кричимска 
рЪка отъ с. Кричимъ чакъ до Дйовленъ, с. Триградъ, гръц- 
ката граница, върха Карлъкъ и на връщане презъ Чепела- 

“ре, Пловдивъ за София. Събрани бЪха доста богати 300Л0- 
гически материали, но Илчевъ не доживБ да ги види всички 
даже и препарирани. Единъ по обемистъ трудъ, съставенъ 
отъ него и Д-ръ Бурешъ, трЪбваше да даде една пълна кар- 

.  тина за пеперудната фауна на тая планина и то както на с- 
вернитЪ, така и на южнитЪ й склонове, сега спадащи въ гръц- 
ка територия. 

“ Казахме че презъ време на войнитЬ Илчевъ събираше 
редовно, покрай воената си служба, и ентомологични мате- 
риали изъ Тракия. и Македония, а презъ мирнитъ 1914 и 
1915 години той предприе и множество специални екскурзии 
изъ тия земи. МатериалитЪ, събрани при тия екскурзии, бЪха 
публикувани отъ него иД-ръ Бурешъ въ три „Приноси по пепе- 
рудната фауна на Тракия и Македония“ (| и 1 презъ 1914 г.,, 
Ш презъ 1921 г.). Тия три приноса дадоха множество ценни 
данни върху фауната на Тракия, за която область въ енто- 
мологично отношение много малко се знаеше. 

Презъ време на войнитЬ Илчевъ особено интензивно 
изучваше Кресненското дефиле на р. Струма, отъ Горна-Джу- 
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татитЪ отъ тия изследвания Илчевъ изложи въ дД съ На 
ско съдържание статии имено: „Кресненския пролома и 

(спис, Природа, год. ХХП, 1922) и една научна статия 
носъ къмъ пеперудната фауна на Ереси пето Дефиле“, 

кн. ххи, 1921 год. 
Спедъ привършването на войнитБ, следъ «Започнаиеи на 

нова интензивна дейность въ Царскитъ Научни Институ | 
Ентомологична Станция, погледа на работящитЪ въ тия и 
ститути лица бЪ обърнатъ къмъ останалата въ наша терито Ия. 
и слабо позната въ природоучно отношение Странджда планина, | 
простираща се край брЪга на Черно море отъ Бургазъ на 
югъ. Благодарение на отпустнатитЪ лично отъ Негово Ве 
чество Царь Борисъ |! суми за изследване на тая планин 
бЪха предприети въ продължение на 4 години (1920-1923 
всЪка година по една по-дълга екскурзия изъ девственит? 
джбови и букови нейни гори, дето се очакваше да се “ 
намврятъ нови за нашата флора и фауна видове. Въ тия ек 
спедиции взеха участие множество естественици, именно: 300 
лозитБ Д. Илчевъ, Д-ръ Бурешъ, П. Петковъ, Н. Радевъ 
препараторитЪ: В. Юлиусъ и К. Ивановъ; ботаницитЕ: Н. Сто: 
яновъ, Б. Стефановъ, Б. Ахтаровъ, Т. Георгиевъ и Д. Йорда- и: 
новъ. Негово Величестао Царь Борисъ Ш сжщо така посети 
на нЪколко пжти планината, а особено крайбрЪжнитЪ части 
и се натжкна тука на нови неочаквани за тоя край растения. - 

РезултатитЬ отъ тия екскурзии, ржководството на които 
бЪ възложено пакъ на Илчева, бЪха много добри. ЦарскитЬ 
Научни Институти се обогатиха съ множество нови предста-| 
вители отъ фауната и флората на България, а научната лите- 
ратура се снабди съ нЪколко цЪнни статии и студии, като напр. 
тая на Илчевъ: „Приносъ къмъ пеперудната фауна на бъл- 
гарска Странджа: Планина“ (1924 г) итая на Стефановъ „Гор- - 
скитъ формации на северна Странджа“ (Год. Соф. Ун., кн, 
ХХ, 1924 г.). Освенъ това Илчевъ даде и географски описа: 
ния на тоя малко познатъ български край въ 2 статии, озагла- 
вени „Странджа Планина“ и печатани въ Естествознание ( 
География и въ сп. Български Туристъ (1924). х 

Другъ единъ по дребенъ фаунистиченъ трудъ, писанъ 
отъ Илчева е „Припосъ къмъ пеперудната фауна на Айтос- : 
ката околность“ (1924) МатериалитЬ за тоя приносъ бЪха “ 
събрани отъ Илчева и неговия братъ Пенчо Илчевъ, които: 
периода отъ 1914 до 1916 год. бЪ началникъ на гара Айтосъ. 
Приноса съдържа 85 видове пеперуди, главно нощни, между 
които и нЪколко нови за фауната на България. 
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ВсичкитЬ тия фаунистични трудове и изследвания имаха 
за цель постигането на означенитЬ въ пунктове | и |! задачи 
на Царската Ентомологична Станция, имено проучване на- 
секомната фауна на България и съставяне сбирки по тая фауна. 

; Въ последно време Илчевъ обърна особено внимание и 
върху постигането третата отъ задачитъ на Ентомологич- 
ната Станция, имено „проучването живота на вреднитЬ за зе- 

. мледЪлието, лесовждството и пр. насекоми и поставянето бор- 
бата противъ тия вредители върху научна основа“. Такава на- 
сока на ентомологията БЪ дадена следъ войнитЬ навсЪкжде 
въ Европа, понеже се почувствува осезателно нуждата да се 

" използуватъ по интензивно културнитБ растения. 

Още презъ 1916 год, Илчевъ започна проучването био- 
погията на една чудновата, едра, красива пеперуда, среша- 
нето на която въ България и въ Средня-Европа бЪ една за- 
гатка. Това бЪ тропическия видъ олеандрова вечерница 

и (РарНнтв пеги |.), която по нЪкога се появява въ изобилие 
по градинскитЬ олеанпрови храсти на парковетЬ Варна и Ев- 
ксиноградъ, а презъ нЪкои години съвършено липсва тамъ. 
Между европейскитБ ентомолози имаше две мнения за оте- 

. чеството на тая красива пеперуда: едни предполагаха, че пе- 

перудата иде въ Европа, чакъ отъ Африка, подобно на пре- 
лЪтнитЪ птици; а други твърд Ъха, че тя е постояненъ видъ 
въ СрЪдня Европа, дЪто се развива презъ годината даже и 
въ две поколения. Негово Величество Царь Фердинандъ се 
интересуваше особено силно отъ биологията на тоя видъ и 
възложи на Ентомологичната Станция да разгадае въпроса. 
Илчевъ се зае старателно съ тая тема и благодарание на 
точнитБ си наблюдения, правени както на открито, така и въ 
оранжериитЬ на Царската Ботаническа Градина, той можа да 
проследи пълното развитие на пеперудата, въ множество 
екземпляри, отъ яйце до възрастна пеперуда и да установи, че 
действително Пар!п!5 пег! |. нЪма право на постоянно м: 
стожителство въ България (и въ Средня Европа), а е пре- 
лЪтна пеперуда и иде всБка година наново отъ югъ. Въ тая 
своя студия Илчевъ дава цЪнни сведения не само за биоло- 
гията на тоя видъ, но и данни, важни изобщо за познаване 
биологията на пеперудитБ. Въ нея подробно сж описани от- 
дБлнитБ метаморфни фази на вида, числото на яйцата, които 
женската снася, начина на снасянето, развитието на гжсени- 
цата и нейното анално рогче, сжбличането на кожата и явле- 
нието „миропомазване“ на гжсеницата преди да се превърне 
тя въ какавида, изработвзне на пашкулното гнЪздо, затвър- 
дяването хитина на меката, първоначално прозрачна кака- 
вида, влиянието на студътъ върху гжсеницитЬ и какавидитЪ, 
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различаване на мжжката отъ женска какавида, невъзможно- “ 
стъта на гмсеницитЪ отъ второто поколение на тоя видъ да 
завършатъ своето развитие при нашитЪ климатически усло- 
вия и най-после заключението, че Олеандровата вечерница е 
прелътна пеперуда и прелита отъ по-южнитЪ мЪста къмъ се- 
веръ, подобно на прелЪтнитЪ птици. Тая студия е най-цЪн- 
ния трудъ, съставенъ отъ Илчева и тя иде да разреши окон- 
чателно спорната загадка за прелЪтяването на нЪкои вечерници. 

По-голБмо влечение обаче Илчевъ прояви къмъ изучва- 
ния, които иматъ практическо значение. Дадената следъ 
войнитЬ навсъкжде въ Европа практическа насока на енто- 
мологията облада и него. Инсектариума на Ентомологич:- 
ната Станция не се пълнеше, както по-рано, съ рЪдки на- 
шенски и екзотечни живи видове насекоми, а съ най обикно- 
венитЬ пакостници и вредители на земледЕлскитЪ културни 
растения, съ цЪль: като се проучи тЪхния животъ, да се по- 
сочи на мъркитЬ, които ще трЪбва да се взематъ за пости- 
гане успбшна борба противъ тия пакостници. По покана на“ 
Министерството на ЗемледБлието и ДържавнитЪ Имоти, той 
се залови съ изучаването на много пакостното презъ 1923 г. 
за нивитъ и овощнитЪ градини насекомо „Мъхнатия бръм- 
баръ“ (Тгортойа НиЧа Рода). За него той напечати въ пе- 
риодическия Бюлетинъ на Министерството (1923 г.) една добре 
стъкмена статия: „Мжхнатия бръмбаръ по цвЪтоветЬ на овощ: 
нитЪ дървета и житнитЪ растения“, която, като отдЪлна бро- 
шурка, бЪ отпечатана въ хиляди екземпляра и разпратена 
навсъкжде изъ България. Сжщо така, по поржка на Мини- 
стерството на ЗемледБлието, Илчевъ се занима съ проучва- 
нето на единъ другъ много сериозенъ неприятель, имено „Си- 
виятъ червей“ (гжсеници на пеперудата А. ис!) „ГолЪмото 
число, въ което се появи тоя пакостникъ, пише Илчевъ, и 
значителнитЪ повреди, които той причини съ изгризванего на 
току що подкаралитЪ лозови пжпки и филизи, стрЪсна не само 
стопанитЪ лозари въ голБмитЬ наши лозарски центрове, но и 
съответнитБ агрономства и земледЪлски катедри. Съ телег- 
рами до Министерството на ЗемледБлието и ДържавнитЪ 
Имоти и до ЗемледЪлския изпитателенъ институтъ въ София 
се искаше бърза помощь срещу тоя неприятель, като се по- 
сочатъ нЪкои изпитани средства за борба съ него“. Илчевъ “ 
посочи начинъ и средства за борба съ тоя неприятель. 
въ сполучливо съставената статия „Сивия червей като неприя-. 
тель по лозята“ (1923), която сжщо така бЪ отпечатана като 
отдБлна брошурка и разпратена на лозаритБ,, Понеже запит- 
ванията за ничинитЬ на борба съ тоя опасенъ . гедитель бЪха . 
изобилни, затова Илчевъ написа за него нЪколко популярни 
статии, помЪ стени въ списанията: „ЗемледБлие“ (1923 г. бр. 
1), гърне на кооперативнитЪ дружества въ Сухиндолъ“ 
(Год. 1, бр. 9), „ЗемледЪлски уроци“ (Год. 1, кн. 5), вестникъ 
„Стожеръ“ (Год. 1, бр. 14) и др. 
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Подобни съ практическо значение статийки той написа 
и за „Лозовия молецъ“ (Ро!усНгоз15 Богапа) като опасенъ 
неприятель по гроздето“ (сп. ЗемледБлие 1920 г.); за „Ца- 
ревичния молецъ > (бу1огода) и неговата вредителность“ 
(Естествознание и География 1924), и за Бръмбара стригачъ 
(Гениз серпа!ойез) по лозята“, напечатана следъ неговата 
смърть въ сп. ЗемледБлие 1925. А 20 други популярни ста-; 
тии, печатани въ почти всички нащи списания, които 
засъгатъ естествознанието иземледЪлието, имаха за цель 
да пръснатъ между народа познания върху вреднитБ на 
земледБлски културни растения насекоми, не познаването 
на които донася милиарди лева загуба на държавата всЪка 
година. Списъка на тия статии се намира въ края на настоя- 
щето описание. ТЪ се отнасятъ: за листнитЪБ въшки като не: 
приятали на царевицата; за полскитБ щурци, пакостници въ 
домакинството; за „злата муха“, бичъ за добитъка; за „хлЪ- 
баркитЪ“, досадни въ кухнитЪ; за „поповото прасе“, пакост- 
никъ на бостанитБ; за „граховия бръмбаръ“ и „царевичния 
молецъ“ пакостници въ хамбаритЪ; за „насекоми, които про- 
гризватъ метали“ и пр. ипр. А цЪлъ редъ други статии иматъ 
за задача да посочатъ „Значението на ентомологията“ (Есте- 

„ ствознание и Геогр. 1920) и какво сж направили въ други 
страни за организиране борбата съ вреднитЪ насЪкоми (Аме- 
риканцитБ и дорбата съ вреднитБ насекоми 1925), за полез- 
нитЬ насъкоми и пр. Като популяризаторъ на природнитЪ 
науки, Илчевъ си спечели широка известностъ и чрезъ нея 
той даде на своя народъ оня данъкъ, който си бЪ наложилъ 
съ избирането на своята първоначална професия на учитель. 

И въ друга една область покойния си създаде заслуги, 
които не трЪбва да се подценяватъ, особено въ днешно 
време, когато всЪки пести своя трудъ и гледа да го използу- 
ва само за свои облаги. Това сж заслугитБ му като деяте- 

 ленъ членъ на ентомологичното, природоизпитателното и 

ловното дружества. Той бЪ 5 години наредъ секретарь на 
Българското Природоизпитателно Дружество, бЪ членъ въ 
настоятелството на Българското Ентомологично Дружество 

"отъ основаванието му, до последния си часъ. Той свикваше 
членоветБ на заседания и събрания, той се грижеше за суб- 
сидиитЕ, които Министерствата на просвЪтата и земледЪлието 
отпускаха за тия дружества; той даваше въ списанията и 
вестницитБ съобщения за дейностьта имъ, той влизаше въ 
редакционния комитетъ на списанията „Трудове на Бълг. 
Прир. Дружество“, той се грижеше за дружественитЪ имоти 
и изобщо вси “ата тая работа, която се отбЪгваше отъ други, 
понеже бЪ свьрзана съ губение на време, безъ да дава 06- 
лаги, Илчевъ я изпълняваше самоволно, безъ утекчение, безъ 
да чака похвали и винаги съ успЪъхъ. У него чувството за 
обществена дейность бЪ силно развито, Неговата дългогодиш: 

2 
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на дейность въ тия дружества ще остави дълбоки следи  . 
Съ голБмо увлечение Илчевъ поде и идеята „За защита “ 

на родната природа“. -- Той силно любеше отечествената 
земя, нейнитЪ поля, гори, планини и всичко, което ги краси. 
И по тоя въпросъ той писа нЪколко статии. БЪ членъ и на. 
нЪБколко комитети и комисии за пропагандиране на тая идея, “ 
която все още така мжччо хваща коренъ у насъ, макаръ че 
често се говори за нея. Многото тръне, които му се изпре: 
чиха и въ това поле не го отчайваха и 2 дена преди смъртьта “ 
си почна да пише, по случай праздника на залесяването, ста- 
тия „Пазете горитЕ“, но сждбата не му даде възможность да 
я довърши. а 

Илчевъ бЪше дружелюбна и отзивчива душа. Естебине: 
никътъ Пенчо ДрЪнски много сполучливо изрази мнението 
на неговитЪ другари, като каза за него: „Въ всичко и на всЪ-. 
кжде се проявяваше неговата доброта и деятелно доброже- “ 
лателство. При него можеше да се отиде и за работа, и за 
пОМОщЬь, и просто да си отдъхнешъ и отпочинешъ въ кржга 
на неговото топло семейство. Готовъ да услужи, отзивчивъ и 
при най малкитЬ молби, способенъ да утЪши, и по нЪкога съ. 
сполучливъ хуморъ да развесели, създаваха около му атмос- 
фера на довЪрие и душевна уютность“. : 

И затова го пожалиха искренно всички! 
СдруженитЬ български ловци, въ чието списание „Ло- 

вецъ“ Илчевъ написа около 20 дъхащи живость статии: за 
„Бекаса“, за „Лисицата“, за „Вълка“, за „Черната усойница”, 
за „Прелетяването у птицитЪ“, за „Инстинктитъ на кучето“, 
за „НасекомояднитЪ птици и нуждата отъ тЪхната закрила“ 
и пр. и пр., чрезъ перото на Д-ра М. Тиховъ изказаха по 
следния начинъ тжгата си по него: „Въ тжга е българската оо. 
наука, която тъй много чакаше отъ теде, защото ти въ кжсо 
време достатъчно много й даде. Въ тхга е и родната при: 
рода, която ти тъй силно обичаше и тайнитЬ на която тъй. 
добре разбираше. Въ тжга сж „покрай твоитЪ домашни, прия- 
тели и познати и твоитЬ незнайни тридесеть хиляди почита- 
тели български сдружени ловци, които въ твоитЪ печатани въ ) 
„Ловецъ“ статии винаги намираха възторга отъ родната при-| 5 
рода, откриваха познанието на съкровеннитБ тайни въ ней- 
нитЪ прояви и животъ и подхранваха непреривно своя  стре- : 
межъ къмъ изучване на нейнитЬ обитатели. Самъ ти се но- 
сеше презъ цЪлия твой животъ на крилетЪ на тая твоята мечта: . 
повече познания и повече любовь къмъ родината!“ (сп. Ло- : 
вецъ, год, ХХУ, кн. 8, стр. 4, 1925) 

БългарскитЬ овощари въ списанието „Българско Ово- 
„ щарство“ (год. М!, кн. 5, стр. 108, 1925 год.) казаха за него, 
чрезъ агронома В. Стрибърни: „Днесъ, когато въпроса за 
болеститЪ и неприятелитЬ на културнитЪ растения се явява 
като единъ жизненъ въпросъ за нашето родно. овощарство, х 
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въ лицето на ДЪлчо Илчевъ ний губимъ единъ отъ малкото 
наши добри съветници, Неуморимъ труженикъ въ областьта 

: на ентомологията, бродейки непрестанно изъ нашитЪ поля, 
та градини и балкани, въ последнитЬ години той всецЪло се 
Е бЪше отдалъ на изучване биологията на разнитЬ неприятели 
ре на нашитЪ овощни дървета, за да можемъ съ успъхъ да се 

“ боримъ съ тЪхъ. Ний овощаритБ не можемъ да не изкажемъ 
отзвука на милиардитЪ хубави цвЪтчета, които покриватъ на- 
шитБ овощни дървета и които сж свидетели на твоята тра- 
гична кончина и които, като че ли шепнатъ, спи спокойно и 
лека ти пръсть доблЪстни сине на България и нашъ: скжпи 
приятелю; провидението и съвестьта нека сждятъ твоитБ убийци, 

“а твоитЪЬ добри дЪла и добро име нека бждатъ утЕха на твоето 
опечалено семейство.“ 

ЧленоветЬ на Българското ЗемледЪлско Дружество въ 
списанието „ЗемледЪлие“, чрезъ перото на Професора по зем- 
ледЪлието Ив. Странски, казаха за него: „Съ благия си, мекъ 
характеръ, съ обширнитБ си познания, съ разностранчивитЕ 
си интереси, покойниятъ завоюваше сърдцата на всички, които 
имаха работа съ него. Самата му смърть е рЪдъкъ примБръ 
на героично себеотрицание, на високо гразданека съзнание, 
което извиква благоговение.“ 

ар А неговитЪ другари ентсмолози и природоизпитатели 
до чрезъ г-на Пенчо ДрЪнски, въ надгробно слово (печатано въ 
: сп. Естествознание и География, год. |Х, кн. 8, стр. 4. 1925) 

изтъкнаха най ценното у своя съратникъ съ следнитЪ слова: 
“ „ДЪлчо Илчевъ бЪше цененъ характеръ и любЪща душа. 
по Той бЪше не егоистъ, а човъкъ съ искренна и деятелна лю- 

: бовь къмъ ближния, съ благоразположение къмъ всЪкиго, 
готовъ на всБкиго да услужи и съ високо развити добри со: 
циални инстинкти: чувство на цългъ, голбма вЪра въ бжде- 

а щето и любовь къмъ настоящето. Той не падаше духомъ и 
ЗАД при най голЪмитЬ изпитания, които страната ни прекара презъ 
с оо последнитЪ години. Такива бодри и будни хора днесъ въ съ- 

временната българска действителность оставатъ вече малко. 
. Ето защо скръбьта за ДЪлчо Илчевъ е оше по-голБма и още 

к по-голБбма, защото запаса отъ тая благородна и нравствена 
по енергия въ лицето на ДЪлчо Илчевъ отлетя безвреме далечъ 
ги отъ насъ, преди да бжде поне отчасти изчерпана.“ 
Ж Отиде си единъ добъръ синъ на България, единъ пре- 

4 данъ служитель на Царя, неговъ благодЪтель, единъ работ- 
ливъ труженикъ въ полето на българската наука, една отзив- 
чива къмъ всБко добро душа, единъ отличенъ человекъ! 

Неговата ползотворна дейность, неговата скръбна кон- 
чина, неговата отзивчивость къмъ всичко добро нека ни бж- 
датъ за винаги примвръ какъ трЪбва да се служи на науката, 
на обществото, на Родината. 

д 1 | Царска Ентомологична Станция, 14 май 1924 г. 



Списъкъ на научнитЪ и популярни екто- 
мологични публикации на ДЪлчо Илчевъ. “ 

а. Фаунистични и биологични. 

1. Средна-Гора и нейната пеперудна фауна. -- Списа- 
ние на Бълг. Академия на НаукитЪ, кн. МП, стр. 81--112- 
София 1913 г. 

2. Приносъ къмъ пеперудната фауна на централнитЪ 
Родопи, -- Трудове на Бълг. Природоизп. Друж., кн. мига 
стр. 161--169. Соф. 1915 г. : 

3. Втори приносъ къмъ пеперудната фауна на Македо-“ 
ния и Тракия и на съседнитБ имъ земи. -- Труд. на Б. При: 
род. Друж., кн. УШ, стр. 151--197. Соф. 1915 (заедно съ Д-ръ 
Ив. Бурешъ). 

4. Върху биологията на ПарНтв пет Г. (Бришадае-- 
Гертортега). -- Спис на Българск. Акад. Наук., кн. ХУП, 
стр. 135--174, съ 2 фотогр. таблици и 3 фиг. Соф. 1919, 

5. Трети приносъ къмъ пеперудната фауна на Тракия и 
Македония. -- Труд. на Б. Прир. Друж., кн. |Х, стр. 61--68. 
Соф, 1921 (заедно съ Д-ръ Ив. Бурешъ). 

6. Приносъ къмъ пенерудна фауна на Кресненското де- 
- филе. -- Спис. на Бълг. Акад. Наук., кн. ХХШ, стр. 85--110. 
Соф. 1921. 

7. Приносъ къмъ пеперудната фауна на Айтоската окол- 
ность. -- Трудове на Бълг. Природойзп. Друж. кн. Х, стр. 
49--54. Соф. 1923, 

8. Приносъ къмъ пеперудната фауна на българска Странд- 
жа планина.--Трудове на Б. Прир. Др. кн. Х!. стр. 167--183: 
Соф. 1924. 

6. Приложно-ентомологични. 

9. Единъ опасенъ неприятель по гроздето. -- Сп. Земле- 
дЪлие, год. ХХ, кн. 1/2, ст. 172--173. Соф. 1920. 

10. Сивия червей по лозята. -- Сп. сеипетия год. 
ХХУШ, кн. 2., стр, 24-28. Соф. 1923. ; 

11. Сивия червей по лозята. - Вестникъ на Кавлева: 
тивнитЬ Д-ва въ Сухиндолъ. Год. Му, бр. 9, стр. 7--8. Сид 
долъ 1923. 

6. Лозарството и опасноститБ отъ сивия червей. -- Вест- 
никъ „Стожеръ“, Год, 1, бр. 14. Соф. 25.М. 1923. 
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: 7. Лозовия (сивия) червей. - Сп. ЗемледЪлски уроци. 
Год. 1, кн. 5, стр. 11--14. Соф. 1923. 

8. Мжхнатия бръмбаръ по цвЪтоветЪ на овощнитЪ дър- 
вета и житнитЬ растения. -- Сведения по земледЪлието. Год. 
!М, Хе 2, стр. 5-13. Соф. 1923. 

9. Царевичния молецъ и неговата вредителность. -- Ес- 
тествознание и География. Год. |Х, стр. 69--72. Соф. 1924. 

10. ЛистнитБ въшки като неприятели на царевицата. -- 
ЗемледБлие. Год. ХХУ, стр. 142--144. Соф. 1921. 

: 11. Полския щурецъ (Цодгуйиз сатрез!!5). -- Спис. При: 
рода. Год. ХХШ, стр. 132--133. Соф. 1923. 

я: 12. Още за лошата муха (5ипша) по добитъка и мжх- 
натия бръмбаръ по лозята и цвЪтоветЬ на житнитБ и овощ- 
ни растения. Вестникъ „Стожеръ“. Год. 1, бр. 17. София, 

глем, 1925, ; 
: “ 13. ХлЪбаркить (ВаНа дегтлапкса и Репр!апеа опегйа!з). 

-- Сп. Природа. Год. ХХМ, кн, 2. Соф, 1923. 
14. Попово прасе (СгуПо!ара дгу!огара Г.). -- Природа. 

ПО род ХОИМ. стр. 60:61, Соф- 1923, 
| 15. Бръмбарътъ стригачъ по лозята. -- Сп. ЗемледЪлие. 
„Год. ХХХ, стр. 40--41. Соф. 1925. 

16. Граховия бръмбаръ. - Сп. ЗемледБлие. Год, ХХУШ, 
стр. 40--42. Соф. 1925. 

17. ЕстественитЪ врагове на пеперудитБ и тЪхното зна- 
чение въ природната економия. -- Естествоз. и Географ. Год. 
|Х, стр. 109--114. Соф. 1924. 

в. Популярно-ентомологични. 

| 18. Богомолка (МапНз гепдога |). -- Сп. Природа. Год. 
ХК, кн. 6/7. Соф. 1914. 

19. ПБюща цикада--жътварь (ни р!еБеда).--Сп. При- 
рода. Год. ХХ, стр. 173--175. Соф. 1915. 

20. СвЪщения торенъ бръмбаръ (БсагаБейз басег). - Сп. 
Природа. Год. ХХ!, стр. 59--60. Соф. 1921. 

21. Насекоми, които прогризватъ метали. -- Естествозн. 
и Географ. Год. УШ, стр. 106--108. Соф. 1923. 

22. НашитБ термити. - Сп. Природа. Год. ХХМ, стр. 
154--155, Соф. 1924. 

23. АмериканцитЬ и борбата съ вреднитЬ насекоми (|.1- 
тапа Фзраг).--Природа. Год. ХХ!М, стр, 151--152. Соф. 1925. 

24. Значението на ентомологията. -- Естествознание и 
География. Год. |М, стр. 307--313. Соф. 1920. 

25. Безчувственость и присторена смърть у насекомит+. 
-- Природа. Год. ХХ!, стр. 115--118. Соф. 1922. 

г 26. Безчувственость и мимикрия у индийското насекомо 
Сагаизиз (Г1хрриз) ппогозиз Вг. -- Естествозн; и Географ. 
Год. М, стр. 368--375. Соф. 1921, 
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27. 25-годишнината на Природоизпитателното Дружество. са 
-- Естествозн, и Географ. Год. У, стр. 339--342. Соф. 1921. 

г. Биографии на природоизпитатели. - 

28. Проф. П. И. Бахметьевъ (споменъ, четенъ въ годиш- 
ното заседание на Приропсизпитателното д-ство на 21.Х, 
1913 год.). -- Трудове на Българск, Природоизпит. Пруй. ии 
кн. М, стр. 1--8. Соф. 1914. 

29. Въ память на П. И. Бахметьевъ. Вестникъ „Камбана“, 
бр. 1794 и 1795 отъ 20 и 21.1. 1924. г. 

30, Споменъ за падналитЬ презъ европейската война“ 
(1915-1918) членове на Природоизпитателното д-во. -- Тру-. 
дове на Б. Пр. Д-во, кн. |Х, стр. 133--137. Соф. 1921. 

УСТАВЪ 
на Българското Ентомологично Дружество 

ВЪ СОФИЯ 

Утвърденъ съ заповЪдь Хо 2241 отъ БИХ 1909 год. отъ 
Министерството на Народното ПросвЪщение. 

ГЛАВА |. 

Основа и цель. 

Чл. 1. Дружеството носи име „Българско Ентомологично 
Дружество“, съ седалище въ София. и Да 

Чл. 2. Цельта на дружеството е: ; 
а) да изучава България въ ентомологично отношение; - 
6) да способствува за взаимното сношение на лица, които 

се занимаватъ съ ентомологията; 
в) да разпространява въ България, както чисто научни, | 

тъй и практични познания отъ областьта на Ентомопогията и 
г) да възбужда интересъ къмъ прилагане на практика, 

разни въпроси относително вреднитБ и полезни насекоми, | 

ГЛАВА 1. 

Средства. 

Чл. 3. За постигане целитЪ си дружеството си „служи съ 
следнитБ средства: 

а) издава свой органъ, а смщо и други периодически 
издания: брошури, листове и пр. 
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6) устройва научни екскурзии, изложби, публични 
сказки и пр. 

в) съдействува на лица, които се занимаватъ съ ентомо- 
логията, съобразно средствата си и 

г) сношава се съ други дружества и лица, както оте- 
 чествени, тъй и чуждестранни. 

. ГЛАВА |. 

Състав». 

Чл. 4. ЧленоветЬ на дружеството биватъъ почетни и 
действителни. 

Забележка. Председателя на Руското Ентомологично 06- 
щество въ С. Петербургъ се счита за непремененъ членъ на 
Българското Ентомологично Дружество въ София. 

За почетенъ членъ се приема този, който е показалъ 
особени заслуги къмъ отечественната ентомология и който при- 
несе особени материални заслуги на дружеството. 

За действителенъ членъ се приема всЪки; който изучава 
ентомологията, или който се интересува отъ нея. 

Чл. 5 ВсЪки действителенъ членъ внася годишно по 8 
лева членски вносъ. 

Чл. 6. ДействителнитЬ членове получаватъ органа на 
дружеството безплатно, а останалитЪ издания на половина цена. 

ПочетнитБ членове се ползуватъ съ правата на действи- 
телнитБ членове и получаватъ всички издания на дружеството 
безплатно. - 

Чл. 7. ПочетнитЪ и действителни членове могатъ да при- 
сжтствуватъ въ всички събрания на дружеството съ право на 
гласъ и да бждатъ избираеми. 

ГЛАВА |. 

Управление. 

Чл. 8. Дружеството се управлява отъ 4-члененъ коми- 
тетъ избранъ за една година чрезъ вишегласие. 

Чл. 9. Единиятъ отъ членоветЬ на комитета е председа- 
тель на дружеството. 

Чл. 10. ОстаналитЬЪ трима членове си анти пснада ра- 
ботата: касиерь, секретарь и библиотекарь. : 

Чл. 1. Предложения за измънение на устава могатъ да 
ставатъ въ събранията на дружеството, ако присжтствуватъ 
повече отъ ?/; действителни членове, живущи въ ст, София, 
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Списъкъ 

на членоветв но Българското Ентомологично Дружество. 

ПОЧЕТНИ ЧЛЕНОВЕ 

1. Председателя на Руското Ентомологично Общество въ 
Петроградъ -- Семеновъ Тянв-Шански, Андрея Петрович». 

2. Кебе!, Рго/. О-г Н., директоръ на, зоологическия от- 
дълъ при Виенския музей. 

3. Ногоа П-г Сега, директоръ на Будапещенския Ест. 
Историченъ музей. 

4. Кулагинъ Н. М., професоръ по ентомология въ Москва. | 
5. Др/е|веск Исог, кустосъ на музея и началникъ на 

фитопатологичната станция въ Сараено. 

ДЕЙСТВИТЕЛНИ ЧЛЕНОВЕ 

1. Аджаровъ М., студентъ медикъ, София, изучаза Рго- 
шга, СоПепЬоа. 

2. Бурешъ Д-ръ Ив., циректоръ на научнитЪ институти 
на Н. В. Царя, София -- |Героргега, Еашпа сауегл!соа, Мег“ 
геБгайа, Епот. аесопот. 

3. Георговъ Г., агрономъ, София. 
4. Григориевъ Два агрономъ въ Държ. Земл. Катедра, 

София -- Епют. аесопот. 
5. Дръновски Ал., гимн. у-ль, София -- Гердор!ега, 

Епют. аесопошт. 
6. Дрънски 11., асистентъ въ Ест. Историчния музея на 

Н. В. Царя -- Агасипда, Асапдае, Ризсез, Епот. аесопот. 
7. Димитровъ Ал., гимн. у-ль въ Ст. Загора -- Гер!- 

дор!ега. 
8. Димитрова Ар., гимн. у-лка, София -- Мешгорега. 
9. т Илчевъ Д., управитель на Ентомолог. станция на Н. 

В. Царя, София -- | ердорега, Епот. аесопот. (почина на 
14.М 1925). 

10. Йокимовъ Д., доцентъ по ентомология въ агрономич- 
ния факултетъ при университета, София -- Непир!ега, Епот. "5 
аесопош. 

11. Каигзей О-г Е4., Прага -- Со!еор!ега, Башпа, са- 
уегпсо!а. 

12. Ковачевъ В., гимн, у-ль, Русе -- 1пзеса, МепеБгайа, “ 
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13. Комарекв Д-ръ И., професоръ по зоология, Прага -- 
Орега, Епот, аесопот. 

14, Консуловъ Д-ръ Ст., извънр. проф. при университе- 
та, София -- Сийсдае, Епот. аесопот, 

15, Кузевъ К. Т., преподаватель по горска зоология въ 
- технич. у-ще въ София. 

16. Милде Юл., лесничей, София. 
17. Марковичъ А., гимн. у-ль, София -- Гертдор!ега. 
18. Мокржецки С. А., директоръ на института за защита 

на горитЪ въ ЗКеглемсе -- Епот. аесопот. 
19. Моровъ Д-ръ Т., професоръ по зоология и инспек- 

торъ по маларията, София -- Ор!ега, Сийс14дае. 
20. Найденовъ В., агрономъ, София -- Фитология, Еп/от. 

аесопот. 
21. Патевъ Павел, п. началникъ при земл. изпитате- 

ленъ институтъ въ София -- Вас епооде, НгоБо!од:е. 
22. Петковъ П1., асистентъ въ Ззоопогич, институтъ при 

университета, София -- Одопа!а, | ер!дор!ега. 
23. Рамбусеко Д-р Фр., началникъ не ентомолог. отдЕлъ 

при захароварния изпитателенъ институт въ Прага -- Со!е- 
ор!ега, зрес. 5#ар!итдае. 

24, Стрибърни В., ботаникъ при землед. изпитат. инсти- 
тутъ въ София. 

25, Стрибврни В. В., агрономъ, специалистъ градинарь, 
Вредни насекоми по овощнитЪ дървета. 

26. Тошковъ П., преподаватель по калиграфия въ техни- 
ческото училище, София. 

27. Тополски К., лозарь въ Плевенъ. 
28. Чордаджиевъ. П., началникъ на ентомологичната сек- 

ция при землед. изпит. институтъ въ София -- Гердорйега, 
Епюп. аесопот., зрес. |р!дае. 



ОТЧЕТЪ 
за дейностьта на Българското Ентомологично 

Д-во презъ 1924 год. 

Четенъ въ общото годишно заседание на 31.1, 925. 

Презъ изтеклата 1924 година най-важното събитие изъ 
живота на Ентомологичното д-во е отпечатването на |-ва кни- 
га отъ „Известия на Българ. Ентомол. Д-во“. Като 
средство за постигане на своитЪ цели, дружеството още при 
своето основаване бЪ поставило параграфъ, съ който се иска 
издаваното на печатенъ органъ. Най-после на тая хубава цель, 
поставена още преди 16 години, съ издаването на книга | отъ 
„Известията“, се туря желаното начало. Дружеството да при- 
тежава свой собственъ печатенъ органъ бЪ една желана меч- 
та за всички членове. Особено силно привързанъ къмъ тая 
идея бБ покойния основатель на Ентомологичното д-во -- 
П. Бахметьевъ. 

Колкото и скромна по Оре да е първата книжка отъ 
„Известията“, тя буди у всички членове надеждата, какво 
скромния фондъ, основанъ отъ председателя, въ близко време 
ще се увеличи, за да може отъ лихвитЬ му да се публику- 
ватъ не само кратки отчети, но и оргинални работи. Веднажъ 

" фондътъ усиленъ, редовното отпечатване на Известията ще 
се усигори и членоветЪ на д-вото ще черпятъ куражъ за по- 
интинзивна дейность въ полето на обширната българска Ен- 
томология. 

Въ |-та книга на „Известията“ на Българ. Ентомолог. 
Д-во, освенъ списъка на членоветБ и дейностьта имъ презъ 
1923 г.,сж публикувани следнитЬ статии: 

„Кратка история на Бълг. Ентомолог. Д-во“, 
отъ Д-ръ Ив. Бурешъ. 

2. БЪгълъ погледъ върху дейностъта на Бъл. 
Ентомолог, Д-во презъ изминатитЪ 15 години“, 
отъ Д. Илчевъ. 

3. „Бележки върху короядитЪ (Гр! Чае) въ 
България, отъ П. Чорбаджиевъ и 

4. Ми! Пдае (Нут. Асшеа!а) дезатптей# 1п Ви!- 
даг! еп, ТЪгастеп ипд Маседопт! еп“, уоп О-г Гу. Вигезс!. 

Въ сжщата |-ва книга сж отбелЪзани екскурзиитЪ, които 
членоветЬ на д-вото сж извършили презъ 1923 год., даденъ е 
сжмщо и списъка на научнитЬ и популярни статии. 
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Съ тая |-а книга отъ Известията на Българското Енто- 
мологично Д-во да се положатъ здрави основи на една блЪ- 
скава бждаща творческа и обединяюща дейность на Друже- 
ството, което въ недалечно време да печати резултатитЪ отъ 
изучванията на бъргарскитЪ ентомолози въ много по-голБми 
томове, които да сеятъ научни и преки познания средъ 
българския народъ. : 

Наредъ съ издаването на |-та книга отъ Известията на 
Българското Ентомологично Д-во, презъ изтеклата 1924 година 
дружеството е проявило още следната дейность: 

1. Членство. - Презъ изтеклата година списъка на чле- 
новетБ на Бълг. Ентомологично Д-во си остава сжщия, а 
именно:--почетни членове петь и действителни членове 29.-- 
Съ съжаление трЪбва да се констатира, че нови ентомолози 
измежду младитЬ поколения естественици и други приредр, 
изпитатели не се явяватъ. 

П. Срещи и съобщения. - Презъ отчетното време дру- 
жеството е имало 1 общо годишно събрание и 41 седмични 
срещи, въ които сж направени 60 реферати и съобщения по 
разни въпроси изъ областьта на ентомологията, особенно при- 
ложната. РефератитБ и съобщенията сж били всЪкога при- 
дружени и илюстрирани съ съобщаванитЪ обекти, което имъ 
придава голБма научна и практична стойность. Тия 60 съоб- 
щения и реферати сж разпредБлени така между членовет+: 

1. Бурешъ Д-ръ Ив. 15 съобщения 
2. ДрЪнски П 3 5 
3. Илчевъ Д. 14 + 
4. Моакимовъ Д. 5 з 
5. Петковъ П. 2 с 
6. Чорбаджиевъ П. 21 », 

Всичко 60 

Ш. Извършени екскурзип. Презъ изтеклата година чле“ 
новетБ на дружеството по: отдЪлно, или съвмЪстно на малки 
групи, сж направили 65 екскурзии съ научна цель, главно за 

„ събиране ентомологични материяли изъ разнитЪ кжтове на 
страната ни. Тия 65 екскурзии сж разпредВлени по лица и 
посетени мЪста както следва: 

1. Бурешъ Д-ръ Ив. 14 екскурзии 
2. ДрЪнски П. 8 , 
3. Илчевъ Д. ; 13 я 
4. Иоакимовъ Д. 6 оп 
5. Марковичъ А. 3 » 
6. Патевъ П. ; 4 » 
7. Петковъ П. Фр и 
8. Чорбаджиевъ П. 12 я 

Всичко 65 екскурзии. « 
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ММ. Печатни трудове. -- Презъ изтеклата година чле- 
новетЪ сж публикували 67 научни и популярни статии изъ 
разнитЪ области на ентомологията и приложната зоология. 
Това сж ?/, отъ всички излезли презъ годината статии по 
зоология изобщо. Тия статии сж разпредБлени по автори 
както следва: Аджаровъ--1, Бурешъ Д-ръ Ив.-5, Григо- 
риевъ--2, ДрЪновски Ал.- 4, ДрЪнски П.--7, Димитрова Ар. 
--1, Илчевъ Д.--7, Иоакимовъ Д.--2, Когзсн Ог Е4.--2, Кон- 
суловъ Д-ръ Ст.-- 4, Марковичъ Я.-1, Патевъ П.--2, Пет- 
ковъ П.--6, КапЬоизек Ог Ег.--7, Стрибърни В. В.-9, Чор- 
баджиевъ--8, всичко 67 публикации. 

М. Каса. -- Макаръ въ устава изрично да е казано, че 
членоветЪ на дружествотс плащатъ 8 лв. месеченъ членски 
вносъ, последниятъ и до сега не е събиранъ отъ членовет . 
Причината за това е, че до сега дружеството нЪмаше 
особени задължения и сжществуваше на свободни на- 
чала. Но съ излизането на |-та книжка отъ известията на 
Бълг. Ентомологично Д-во, последното почва да сжществува 
не само за себе си, но поема известни професионални анга- 
жименти спрЪмо официални лица и учреждения и следова- 
телно всички негови служби, включително и касовата, трЪбва 
да се уредятъ и да почнатъ да функциониратъ. 

За сега дружеството притежава единъ „Фондъ Из- 
вестия на Бълг. Ентомологично Д-во, който, както е 
известно, е основанъ отъ неговия предсецатель г. Г. Георговъ, 
отъ вложенитЬ отъ него на името на дружеството въ „Ви- 
тошка банка“ въ спестовна книжка Хе 345... . 25.000 лв. 

Съ лихвитЬ до сега той е възлъзалъ на . ... . 28,979 лв. 
Похарчени за отпечатване на кн. | отъ Известията. 3,375 » 

Оставатъ на лице. . 25,600 лв. 

М1. Канцелария. -- Презъ отчетното време дружеството 
е било въ връзка съ почти всички ентомологични дружества 
въ чужбина, както и съ отдЪлни иностранни ентомолози, на 
които е пратило своитЬ известия въ размЪна. Благодарение 
на тия връзки, днесъ то получава въ размЪна изданията на 
следнитБ иностранни ентомологични дружества: 

1. Чешкото: Сазорв СезКозоуепзКке Еп!отоодсКе зро- 
Геспоз!, РгаПа. 

2. Полското: Ро5Ке р!5то епюотоофспе -- Глуомм. 
3. НЪмското въ Берлинъ: Хейзс ИН Его уззепзспаНспе 

зеклепЬоод!. 
4. Швейцарското: Ми !ейипдеп дег бсРме!гепзспеп Еп!о- 

то!од5сПеп Пезейзспай -- Вегп. 
5. Английското: Те Епото!о0д5Е -- Гопдоп. 
6. Австрийското: Епото!оа15сПег Кипдспаш -- Меп, Мег- 

Папфипдеп дег годофвсп. -- Вотатвспеп дезейзспай пп УМеп. 
7. Норвежкото: ЕпютоодвК Пдзк НЕ -- згосвош. 

Що 
1 

( 
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Накрай, като приключваме отчета за дейностьта на Бълг. 
Ентомологично Д-во, не можемъ да не споменемъ и за нЪ- 
кои важни моменти презъ отчетната година, вънъ отъ дру- 
жеството, но въ тБсна връзка съ неговитБ цели и задачи. 

1. Благодарение близо 15-годишната деятелность на дру- 
жеството, изъ неговата среда изникнаха хора, които съ до- 
стоинство заематъ катедри въ университета. А презъ отчет- 
ната година се обяви и доцентура по Ентомология при 
Агрономическия Факултетъ, кандидати за която се явиха двама 

„ членове на дружеството. За съжаление обаче, тая доцентура 
„не се даде никому. Въ последствие члена на дружеството Д. 
Иоакимовъ получи тая доцентура като частенъ хоноруванъ 
доцентъ. ; 

„2. Единъ важенъ моментъ е и закриването на Ентомо- 
логичния отдълъ при Централния-ЗемледЪлски Изпитателенъ 
Институтъ и присжединяването му къмъ Фитопатологичния 
отдБлъ, съ който наедно образуваха единъ отдЪлъ „Расти: 
телна защита“ при сжщия институтъ. По този въпросъ дру- 
жеството има специално заседание, въ което дружественитЪ 
членове единодушно се изказаха противъ закриването на ен- 
томологичния отдЪлъ, като изложиха > мотивитЬ за това 
въ следното, отправено до Министерството на ЗемледЪлието 
и Д. Имоти, писмо: 

Уважаеми Господине Министре ! 

Българското Ентомологично > Дружество е уведомено 
за проектираната промБна въ ЗемледЪлския Изпитателенъ 
Институтъ въ София, която промбъна цели съединяването на 
ентомологичния и фитопатологичния отдБли въ единъ „От- 
дЪлъ за растителна защита“. Тази промЪна, засЪъгайки разви- 
тието на приложно-ентомологичнитЪ изучвания и на приложно 
ентомологичното дЪло въ България, не остави равнодушно 
членоветЬБ на Българското Ент. Д-во и тЪ въ едно отъ засе- 
денията си се занимаха специално съ този въпросъ. 

ЧленоветЪ на дружеството като взеха предъ видъ: 

1) Че вреднитЬ насекоми, съ модернизирането на нашето 
земледЪлско стопанство увеличаватъ своето значение, въ сми- 
съль на неприятели на културнитЪ растения, 

2) Че подробното изучване на вреднитЪ насекоми по 
културнитБ растения, изработването на средства за борба съ 
тЪхъ и воденето на тая борба ставатъ все повече належащи, 

3) Че изучването на вреднитЪ насекоми представлява 
една обширна, сложна и трудна задача, разрешението на 
която иска хора специалисти съ висше образование, 

4) Че пжтищата за изучването на вреднитЪ насекомии 
методитЪ за борба съ тЪхъ се силно различаватъ отъ тия за 
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растителнитЪ болести, предметъ на фитопотологията, а отъ“ 
тукъ и предмета на приложната ентомология се явява съвсемъ 
самостоенъ обектъ, който иска самостойна инициатива оти 

специалисти ентомози. 

и 5) Че сжществуващиятъ до сега самостоенъ ентомоло- 
гиченъ отделъ при Землед. Изпитат. Институтъ бЪ единстве: 
ното държавно мЪсто, дето съ “успъхъ се започнаха да се 
изучватъ приложно-ентомологични въпроси. 

ЧленоветЪ на Българското Ентом, Дружество, безъ да 
отричатъ тЪсното сътрудничество, което трЪбва да сжществува 
между ентомологичния и фитопаталогичния отдЪли, намиратъ 
за необходимо н най-целесъобразно, за успбшното развитие 
на приложната ентомология въ България, да се запази и за 
напредъ ентомологичниятъ отдБлъ като самостоенъ отдЪлъ съ 
свой началникъ, специалистъ съ висшо образование. Само 
при това условие приложната ентомология у насъ ще може 
да се гарантира съ добъръ и специално подготвенъ персо- 
налъ, който ще може да постигне резултатитЪ, които повЪре- 
ното Ви Министерство очаква отъ него. 

„ ЧленоветЪ на Ентомологичното Дружество, като ви под- 
насятъ, Господине Министре, това свое мнение по въпроса, 
оставатъ съ високо къмъ Васъ уважение. : 

София, 9.М. 924 г. 

Председатель: Г. Георговъ 
Секретарь: Д-ръ Ив. Бурешъ 

Съ тия нБколко думи се изчерпва дейностьта на Бълг. 
Ентомологично Д-во презъ 1924 година, дейность твърде пло- 
довита и съ добри резултати. 

ДЪйность на Българското Ентомологичес- 
ко Дружество презъ 1924 год. 

1. реферати и съобщения. 
Презъ изтеклата година бЪха направена въ дружество, | 

нитЪ заседания слъднитЪ съобщения и реферати: 

Д-ръ Ив. Буреш». 

12. П. Показва всички известни до сега въ България ви- 
дове и форми отъ рода Тисиз (Со!еор(ега). Материала е 
съхраненъ въ Царската Ентомологическа Станция въ София. 
ОпредЪлението е извършено отъ Д-ръ Едуардъ Книршъ въ 
Колинъ -- Чехия. 1. Тг!сНТиз РазсТа из Г. отъ Костенецъ 



31 

въ РодопитЬ (Бур,), Витоша пл. при Драгалевския монастиръ 
10. МП. 1918 (Бур,), Рила пл, (Нед.). -- 2. ТгсНТиз Еазс!- 
а из уаг, зси е Паг!з Кг. отъ Рила пл. (Нед.) -- 3. Тг!- 
сптиз аБдот па 15 Меп, заедно съ предишния видъ на 
Рила пл. при Рилския м-тиръ 9. МУ. 916 (Илч.), Драгалевски 
м-тиръ 17, УП. 1917 (Бур.).-- 4 Тг?сРТиз гопа! пз Сегт. 
маг. госасешз Кг. отъ Драгалевския монас, 10. У!. 1918 
(Бур.), Рила пл. (Нед.). - 5. Тг с! из гопа!из маг, да!- 
Псиз Неег. при с. Горубляне Софийско 3. УП. 906 (Йок.), 
София 13. У1. 1913 (Бур.), Люлинъ пл. 20. У!, 1920 (Бур.), 
Вратца (Нед.), Рилски монас. 9. У!. 1916 (Илч.), Кресненско 
дефиле 17. МУ. 1917 (Илч.). - 6. Тг!сН| из зехиа в Вед. 
аБЬ. Бтуйаиз Миз отъ Пиринъ пл. при Св. Врачъ 
17. М. 1917 (Илч.). -- 6. Терес из зехиайз Вей. аБ Б!- 
у|ЕЕатиз М1!5 отъ Пиринъ пл. при Св. Врачъ 19. УМ. 1917 
(Бур.). -- 7. Те !сН1из зехиа 15 а. БТгрипсаиз Кг. 
отъ Созополъ 26. У!. 1921 (Илч.). -- 8, ТИ НТ из зехиа! 15 
аБ. 1 пЕегтед?из Ми!5 при Созополъ 21. У1. 1921 (Илч.). 
9. Тг!сНи!5 ог! еп а 1 з Ке! +!, отъ София (Нед.). 

3. М1. Показва единъ красивъ мжжки екземпляръ отъ пе- 
перудата | азосатра диегсиз, отгледанъ отъ гжсеница, намЪ- 
рена на 28. УШ. 1923 г. въ Рила пл. надъ Двореца Ситняково, 
на височина 2000 м, Тая гжсеница се превърна въ какавида 
на 29 августъ, а отъ нея излезе пеперуда на 30. У. 1924 г. 
Развитието на тоя видъ въ планинскитЪ мЪста е много, непра- 
вилно. Едно по-раншно отглеждане на гжсеница, намерена 

„ пакъ при Двореца Ситняково, даде какавида на 2. УП. 1907, 
а пеперуда на 7. У!. 1908 год. Една женска пеперуда отъ сж- 
щото мЪсто снесе яйца, отъ които на 25, МУ. 1908 год. се из- 
люпиха гжсенички. Хранени тЪ въ Ентомологическата Стан- 
ция (значи при много благоприятни" за тЪхъ температурни 
условия) дадоха какавиди, безъ да призимуватъ на 30 |Х с. г., 
а пеперуди на 13, М. 1909 г. Едно четвърто отглеждане даде 
следнитЬ дани: Женската пеперуда б6Ъ нам Брена на 25. МУ. 
1922 год. отъ Негово Величество Царя на върха Комъ (въ 
Западния Балканъ). Тя снесе яйца на 26. М!. с. г. а отъ тЪхъ 
излЪзоха гжсенички иа 12, УШ. 1922. ГжсеничкитЬ, хранени 
съ листа отъ малина, съблЪкоха първи пжть кожата си на 
29--31. МП. с. г. По-вечето отъ гжсеницитЬ се превърнаха въ 
какавиди на 27. Х. до 7. Х1. 1922 г,, нЪколко, обаче, останаха 
да презимуватьъ чакъ до следнята пролЪть. На пролЪтъ ТЪ 
не пожелаха да се хранятъ - къмъ 1. МУ. 1923 г. започнаха 
да предатъ пашкули, обаче, измрЪха безъ да се превърнатъ 
въ какавиди. Отъ какавидитЬ. направени на есень, излЪзоха 
пеперуди на 2--7. У1. 1923 год. 

10. М1. Докладва, че по високитЪ части на Му ргашеъц пл. 
по върха Мургашъ, надъ: 1500 м. в, въ областъта на цъвтБщи 



32 

Па: Не спеоги т е ловилъ на 26. МУ. 1924 год. редката пе- 
перуда Ог Но И а соагс аг!а Бс! ЕЕ. НейнитЪ навици и 
начинъ на хвърчение сж сжщитБ, както на Ог/моШа рит- 
Бапа, която хвърчи по високитЬ части на Витоша, Рила, Ро- 
допи и Пиринъ. УловенитБ женски снесоха яйца на 25. У., а 
отъ тЪхъ излезоха гжсенички на 2. У!. 1924 при температура 
20--229 С. 5 

17. У1. Докладва за извършената отъ Негово Величество 
Царь Борисъ Ш природонаучна екскурзия изъ РодопитЪ, въ 
която взеха участие и естественицитЬ Д-ръ Бурешъ, Проф. 
Стояновъ, Борисъ Стефановъ и ботаника Келелеръ. Екскур- 
зията трая отъ 29. М. до 2. У!. 1924. Посетени бЪха следнитЪ 
мЪста: Кричимъ--БЪла Черква; Кричимъ--Пещера--Батакъ-- 
Ташъ Боазъ- Доспатско блато и връщане презъ Баташко 
блато--Дарково -Ели дере-Сарамбей--София, Покрай мно- 
жеството събрани растения (единъ новъ видъ Пешт грподерент), 
събрани бЪха и доста ентомологически материали: въ Кри- 
чимската кория Мер! !з ис! па, множество Агс та у! са 
и Отасг! Та зап!о. Въ гората „Ташъ Боазъ“ между Ба- 
такъ и Доспатъ, констатирана 6 СеопопутрНа 1 рНноп 
гнодорепз!з, Рагпазз! из тпегтозупе, Вот! х 
гоБги множество Мапезза хап! Но те! аз5, които въ мно- 
го екземпляри, стремително хвърчеха отъ височинитБ къмъ 
низинитЪ, въ посока отъ югъ къмъ северъ. 

24.М1. Дава описанието на една нова форма отъ вида 
Ззайугиз апшееа апаШеа, която нарича по името на открива- 
телай Н. Ц. Вис. Князъ КирилъаБ Куг!!1. Паз Езспе ме БНсНе 
Ехетраг 156 п Македопеп Бет Поне Медогг! (Бе! Педей) 
ат 18. У1. 1918 деГапдеп, Ез ип!егвспедев ср |ексВЕ уоп 
дег Тур!зсвеп уеБПсвеп апаеа Ддисп  даз уоПз!апфаде 
Ее еп. дез осКегдеБеп Еппизепипд аш дизегет > Капде 
дег мезеп Ме Бтде дег Могдегйде. Пезе Ме пде пт 
дег Де АидепйесКкеп епдезс оззеп 54 15: ашайепд гет луе!55 
оппе |еде осКегдеБе Ештпивсвипа. АисПп аа дег Пп!егзейе 
дег Могдегицде! ип Фе ОпегЬПпде дег Ние. 15Егеш ме!55. 
Пезе аш аиздергадйе юогт Фе В пт! дет Матте аБ. Куг!! 
(Вигезсн 1921) ВШ. А. 4. и155. В. ХХШ. 1911 Бепап! ПаНе 15: ет 
Седепзабк ги дег уоп зсПпамегда 1919 аиз ОПтаНеп БезспБепе 
Еогтл пешз е! Еег! Фе зсп догс" ете оКегдеБе Опегьтде 
дег Могдегйде! ипд зо спеп МиеШеск дег Ницег!0де! Кепп- 
ге сПпе!, 

28.Х. 1924. Цокладва за смъртьта на известния зоологъ, 
професоръ при Бреславския и Мюнхенския университети О-г 
Егапг По еп, заслужилъ и за изследването фауната на 
Македония. НеговитЬ обемисти трудове „| ейгЬисП дег 
Рго!огоепКипде“ (4-то издание )епа 1916) и „Г! егЬаш ипа 

м-ИГДА 
тт 
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Т!ег!еБеп“ сж му създали трайна свЪтовна известность. 
Той бЪ неимовБрно плодовитъ въ своята научна публицистич- 
на дейность. Почина още младъ на 51 год. възрастьъ и щеше 
да даде на зоологичната наука още множество ценни пло- 
дове. За насъ тоя знаменитъ зоологъ има значение съ своитЪ 
изследвания върху фауната на Македония. Презъ 1917 и 1918 
г. той придружаваше германскитБ войски, намиращи се въ 
Македония и бЪ единъ отъ най-деятелнитЪ членове на така 
наречената Магедоп! в сПпе Г апдезКипа | 1сйе Котп |- 
зТоп. Въ неговата хубаво издадена и богато илюстрована кни- 
га „Магейоп!еп. Ег!еБп! з зе ипд ВеоБасйп ипаеп 
етпезс ЧаЕигЕогосП егя п Сеоде дез ДдешксПеп Неегез“ 
(депа 1921, 392 рр. 279 АББь., 16 Тайет) той излага въ увле- 
кателна форма свойтЬ, главно природонаучни, наблюдения въ 
Македония. Тая ценна книга заслужава да бжде прочетена отъ 
всЕки фаунистъ-биологъ. ЗоологическитЬ материали, които 

„ събра въ Македония, той възнамеряваше научно да разра- 
боти въ отдълни специални трудове. Първиятъ такъвъ е „М а- 
згедоп! в сПпе Ате!зеп, ВеоБаси Е ипаеп ПБег ТНге 
|еБепзме!зе“ (Шепа 1920, 77 рп. 10 АЬЬ.). Въ Македония 
ПоНеп се занимава и съ изучването на комаритЪ и болестьта 
малария, която силно върлуваше тамъ презъ 1917 и 1918 г. 
Резултатъ отъ тия изследвания е статията му „ПеБег таг е- 
доп! 5 спе АпорпеЙпеп ипд 1Нге Ведец!ппа Рог 
д1е МегБге!  ипа дег Ма!агта“ (Мопсйпег те. 
МосНепзг. 1917). Силното нервно разстройство, което го 
облада въ началото на 1922 год., не му даде за жалость въз- 
можнесть да довърши проучването на фаунистичнитЪ матери- 
али, събранивъ Македония. Той се помина въ Бреслау на 
24, МШ. 1924 год. Членоветъ на Ентомологическото Друже- 
ство почетоха памЪтьта му съ ставане на крака. 

28.Х.1924. Д-ръ Бурешъ докладва и за кончината на 
известния хемиптерологъ Ог. | еора! 4 МейЙсйПаг въ Вгпо 
(Чехия). Помина се на 2. Х!, 1924 год. ОпредЪлялъ е български 
Нотор!ега и на членоветъ отъ Българ. Ентомологично 
Дружество. 

4.Х1. Говори за. разпространението на пеперудата Со- 
Наз ега!е Езр. въ България. Тоя азиатски видъ бЪ нам - 
ренъ до сега въ България само въ околноститЬ на гр. Бур- 
гасъ отъ П. Чорбаджиевъ. Д ръ Бурешъ е констатиралъ сж- 
щия видъ чрезъ 2 екземпляра и въ парка Евксиноградъ при 
Варна на 13 и 18 октомврий 1924 г. Географското разпростра- 
нение на тоя видъ обхваща цЪлия юженъ Сибиръ, чакъ до 
Амуръ, западна Азия (Кавказъ, Армения, Персия), централна 
Азия (Туркестанъ, Фергана, Тянъ-Шанъ). Въ Европа е билъ 
констатиранъ само въ юго-източна Русия, а въ последно време 
и въ околноститБ на Цариградъ. Откритието му въ Бургаско 

3 
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и Варненско е едно отъ най-интереснитЪ лепидоптерологични и 
открития отъ последнитЪ години. 

2.ХП, Докладва и показа сбирката отъ Севопдае . 
(Со!еор!ега) на Царската ентомологична станция. Сбирката брои. 
508 екземпляра, принадлежащи на следнитЪ видове и форми, 
опредЪлени отъ Д-ръ Ед. Книршъ -- Колинъ, Чехия. Се! оп! 5- 
сПепта аегида ! поза Огигу. Търново УП. 1900; Сърларъ-- 
Тракия 28. УШ. 1918, БЪлово -- Родопи МП. 904; Чамъ Курия и 
18. УШ. 1908; Карнобатъ 29. УП. 1910; Земенски м-ръ--Кюстен- 
дилско 29. У. 1922; с. Бистрица--Софийско; Кресненско де- 
филе р. Струма 18. Х. 1925; Сливенъ МП. 1908; с, БЪли Осъмъ; 1 и 
Евксиноградъ при Варна 12. У. 1922; Провадия; --Ро!озта 
тог!о ЕаБг. -- Текиръ Дагъ 7. У. 1913; Варна; Сливенъ; Са- 
дово при Пловдивъ; Пловдивъ. -- Рооз!а тпог!о КаБг. 
уаг. ацадгтрипс! аа Е. -- Ксанти. Ю. Тракия 5. У!. 1913 
4 екз,; Солунъ--Македония; Сливенъ 9. УП. 1907; -- Рогозта 
утдиа Сога. - Ксанти. Ю. Тракия 5. У!. 1913: Пловдивъ ; 
Сливенъ; Куру Дагъ Юж. Ис. Тракия 2.У. 1913; Кричимска 
курия при Пловдивъ 5. У. 1908; -- Ро!оз!а у|дпа Пога. 
уаг. адзрегза. -- Текиръ Дагъ въ Юго-Из. Тракия 7.У. 
1913; Стара-Загора; Садово при Пловдивъ; Ксанти въ Юж. 
Тракия 28. М1. 1913; Пловдивъ; Сливенъ 14. МП. 1910. -- Ро- 
Гозта Кипта! ВЕ! -- само 1 женски екз. отъ Хасково 25. 
М1. 1898, уловено отъ Д. Йоакимовъ,. -- Се! опа ацгаа Г. 
уаг. ригрига а Неег. -- с. Бистрица Витоша (Н. Нед.); 
Княжево при София (Нед.); Ахтополъ 12. УП. 920 (Илч.); Сли- 
венъ 9. УП. 1907; Разградъ (Нед.); София 16. М.905 (Д. Йоак); 
Странджа пл., при с. Паничарево, 30. У!. 922 (Илч.); Враца (Нед); 
Драгалевски ман., на Виташа пл. 24. УП. 1917 (И. Бур.); 
Се! опта ацгага Г. уаг. у! г! Ят уеп! г15 Ке Е. < Стани: 
мака (Н. Нед); с. Своге 14. М1. 1915 (Д. Йоак.). 

16. Х1. Говори върху срещането на нЪкои късни видове 
пеперуди, наблюдавани отъ него въ парка на Двореца Ев- 
ксиноградъ, 10--25. Х. 1924. Мапезза аа! ап! а хвърчеше 
масово въ съвършено прЪсни екземпляри (вЪроятно Ш гене- 
рация). Само единични много стари и окжсани екземпляри 
бЪха наблюдавани, които принадлажатъ вЪроятно на |-то поко- 
ление. ПеперудитЪ кацатъ по стеблата на овощнитЪ дървета, 
а особено много по изцапанитЪ съ гроздова шира бъчви 
Мапезза сагди! още по-често отъ първата, сжщо така въ. 
прЪсни екземпляри, вЪроятно отъ 1! поколение; кацатъ главно 
по цвЪтоветЬ на Козтаппит, Созтеа и др. градински слож- 

ноцвЪтни растения. Риза дапта сжщо така въ голбми мно- 
жества, както нощно време по електрическитБ фенери, така и 
денемъ по цъвтящитЪ растения въ парка; около единъ цъв- 

„ тящъ силно миризливъ храстъ Е!еадпиз Койсапз, съ обемъ 
около 2 кубич. метра, имаше около 200 екземпляри прЪсни 
пеперуди дат та. зр  ! пх сопуо!уи!! облиташе нощно 

На ри сак ра 
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време, цвЪтоветЬ на грамаднитЬ цъвтящи въ парка Па(ига 
зр.. Сжщо и вечерницата Пе! | ер! а | 1пеа(а Пуогп! са. 
Масгод!озза зе! Па! агит облиташе въ голбмо множе- 
ство цвЪтоветЬ на Козлаппит, а къмъ края на месецъ ок- 
томври се криеше начесто и въ отопленитЪ стаи на двореца 
(сутринь вънъ температурата падаше 8--109 С.). Р!изта п! 
вечерно време по електр. лампи. 

ЗО.ХП. Докладва за новитЬ си изследвания на пещеритЪ 
въ България, извършени презъ изтеклата година. Посетени 
сж били 26 пещери съ цель изучване тЪхната пещерна фау- 
на Посещенията сж правени отъ него и отъ персонала при 
ЦарскитЬ Научни Институти: Д. Илчевъ. асистентитъ Ненко 
Радевъ и П. ДрЪнски, препараторить Иванъ Юлиусъ и Хр. 
Матровъ. Отъ множеството, открити до сега, слъпи пещерни 
насекоми, описани сж следнитБЪ Со!еорйега: РПеддот!з е ез 
Вогет Кп. (новъ родъ и видъ), РНеддот! зе ез Кадеу! 
Кп., КатБоизеКте Па |едеп! Кеп<! 3 Кп. (новъ родъ и. 
видъ) и Опуа из 21 уКоу! Кп. всички отъ пещерата „Ле- 
деникъ“ въ Врачанския Балканъ; РПеддот! зе ез Вигез! 
тедеп! Кепз ! 3 Кп. и РНеддот | зе! ез Кадеу! .) |Сеу! 
Кп. отъ пещерата „Меденикъ“ при мина Плакалница; Нехач- 
гиз МегкИ Ег!у. отъ пещерата на в. Св. Никола въ Шип- 
ческия Балканъ; Ме! о 172 Куа МапеКк: Мои! и Рагади- 
уа Пиз Би!даг! сиз Кп., отъ пещерата „Змейови дупки“ 
при ТрЪвна; Нео | 1: гКуа МапеК! ) еаппей! Виг., отъ 
пещерата при ДрЪновския монастиръ; Ме! о!1:г2Куа Ма- 
пект „) | ЕзсПпем! )еап, отъ пещерата „ГолБма лисца“ -- 
Търновско. Къмъ тия познати до сега пещерни твърдокрили, 
Д-ръ Бурешъ добавя и описанието на единъ новъ видъ, имено 
Рбеооот!зейез посерз п. зр. отъ пещерата при с. Искрецъ 
-- Софийско, като дава следнята негова диагноза: 

Гопа. 7 пт. Тебе уошттеизе, оуайаке, ргездие ог! си- 
Танге, шип реш р!из Гопдие дие Пагде, Беп р!и5 Гагде дие |е рго- 
побит. Ге сош ез Бгиздиетеп! гешмес, егой, Ипйе еп ауап! 
раг ипе юпе сопзисНоп аппша!ге де Та !6Ке, ргойопде е! е(гойе. 
5Щопз Егопашх дгойв е ргездие рагайе!ез. Апфеппез дге!ез, шп 
реш риз Гопдшез дие |е согрз. Ргопошт ре, екой, за Базе 
ип реш р!и5-|агде дие |е зоптеБ рагне розепеш  дез с0#65 
поп зпиее, ргездие гес!Пдпе; |е5 апа!ез росепешгв поп за!- 
1ап#5 еп депогв. Еушез ауес ипе зепе д15сайе де 7 з0е8 зиг 
е 3-е иегвше е! де р! из ипе 5з0е зиг |а 4-е ше а реш ргез 
ап пуеаш де а ргепеге зое ди 3-е иШегзше. бепе оп Ь!!- 
дибе аПдпве |е |опд де Га дошеге тагатпа!е. |а 1-ге 501е зе 
коцуе Беп аргез Рапа!е Битега!. Га 2-пе зое ез: р 5 гар- 
ргоспее де Па 3-пе дпе Че а 1-ге, е! а 4-те ез! р!из егодпее 
де (а 3-те дие сейе-с1 де |а 2-пе. Аргез (а 4-е зе зе Коп- 
уеп! дешх ашгез 501е5, даш зет !еп! соп!пиег Га зепе отЬШ- 

- дие Питега!е; па!5 еп геа #6 сез 5-те е! 6-те 5015 зоп! |ез5 
деих ргепиегез 5015 ди дгошре розепешг де Та зепе отЬ!- 
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Пдче. ез дешх зоез ар!са!ез де сейе зепе зоп еп розШоп 
погтайе“. Подробно описание на тоя видъ, синоптическа таб- 
лица на известнитЪ до сега Рпеддоп!зе!ез 1 и изображение на 
новия видъ сж > напечатани въ ВиПе п де Га 50- 
сее Еп ото!од14ие де, Егапсе 1925. 

Дрънски П. 

3. М. Съобщава нЪколко нови за България видове 
паяци, отъ Калоферския Балканъ и в. Юмрукъ чалъ (2650 м). 
а именно: 

1. АтпашгоБ из Расдег Кшсг. 
2. РпПодготиз драг ММ!К. 
3. Тагепша тпапШпа С!егсК. 
4. Годапшт рип! Р. Огепзк!. 
Освенъ тия видове, посочи и около 8 видове, които за. 

сега оставатъ неопредЪлени и вЪроятно ще излезатъ нови 

видове за науката. 

31 У. Съобщава вида ЕрШМепит зсешсит С. отъ с. 
Мугресъ при Бургасъ. Твърде рЪдъкъ паякъ въ насъ. 

16. |Х. Съобщава нЪколко нови вида за Бълга- 
рия и Балканския п-въ паяци, събирани отъ ЦентралнитЪ Ро- 
допи, а именно: 

1. Огаззиз итБгаНз |. КосН, отъ Дйовленско. 
2. СиЬопа сотра С. Г. К. сжщо отъ Дйовленско. 
3. Мкапа зсепса Е. 5ип. в. Карлжкъ 2187 м. 
4. Тодапит риш! Р. Огеп. я я 
5. |ернШурпашез |ергозиз ОН. „ > 
6. АпаигоБ!5 егЬег! Кшсг. 
7. Пусупа риззПа ТПог, южнитЪ склонове, надъ Че- 

пеларе. 
Освенъ тия видове, посочиха се и по-вече отъ 25 вида 

неопредЪлени, много отъ които ще излезатъ нови за науката. 

Общото количество на видоветЬ паяци, събрани презъ 
време на едномЪсечната екскурзия изъ ЦентралнитЬ Родопи, 

възлизатъ на около 372 вида, т. е. половината отъ всички из: 

вестни до сега видове паяци у насъ. 

Д, Илчевъ. 

18. Ш. Съобщава, че въ Кричимската курия, при гр. Плов- 
дивъ, подъ кората на стари джбове, сж били наново намбрени 
гжсеницитБ на рЪдката едра пеперуда Рас! раза о!п5. 
ГжсеницитБ сж около 5 см. дълги. ТЪ сж презимували отъ 
миналата година и сега ще почнатъ да се хранятъ наново. 
Това ново намиране потвърждава окончателно постоянното 
срещане на тоя видъ въ България. ГжсеницитЬ се хранятъ 
съ ОСпегсиз редипси! аа. р 

27. МУ. Показа пеперудата | | тпеп! ! 1 в сат! Па, полу: 
чена отъ гжсеница, намърена въ парка при Двореца Врана 

ад 
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върху растението | оп! сега а! р! депа. Гжсеницата се пре- 
върна въ какавида на 23. М, 193 и даде пеперуда на 8. У!. 1923. 

“17. М. Показа пеперудата Осподупа рагаз ! а. Гж- 
сеницитЬ бЪха намЪрени при с. Вургаре (Странджа пл.) на 
3. М 1923. ТЪ се превърнаха въ какавиди на 19. У!. с. г. и 
дадоха пеперуди на 30. Ш. 1924. 

16. 1Х. Показа 12 пеперуди отъ вида Рар!!!о та- 
спаоп |.., гжмсеницитв на които бЪха намврени въ парка 

„ Врана върху ЮОатпиз РахтпеПа. ТЪ се превърнаха въ кака- 
"види на 15-19. У!. 1924, а отъ тия последнитБ излЪзоха пе- 

“ перуди на 1-10. МП. с. г. 

Д. Иоакимовг. 

Съобщава за Непир!ега, събрани изъ Странджа 
планина презъ 1920 и 1921 г., м. юни и юли, отъ Д. 
Илчевъ и спредЪлени отъ него. ТЪ принадлежатъ на след- 
нитБ видове: 

1. Одопкюоагвиз ригригойпеайиз, М. Търново, Ахтополъ, | 
+: мр 921. г. 

: 2. Еигудафег пашгиз Г., Малко Търново, Ахтополъ, 
СЪОМП. 1921 г. 

Сагросапз ригриЮтрепз Оедеп., Странджа, 9. УП. 920 г. 
АсПа гоз аа де Сеег., Странджа, Бургасъ, М. Търново, 

. АсПа асипипайа |.., Бургасъ, М. Търново, 9. УП. 920 г. 
. Поусопв Бассагит |.., 5 » 
. апа |ипайа Г., Актополъ, М. "Търново, 1 МП. 920 г. 
. Еппдета #езНушт у. десогашт, Ахтополъ, М. Тър- 

ново, т МП 921 г. 
9. Мег! из!а ападга(а Е., Ахтополъ, Созополъ, 14. 

МП. 920 г. 
10. буготаз ез розата дена |. Бургасъ, М. Тър- 

ново, 8. УП. 920 г. 
11. бЖепосерпацз атрез Е., М. Търново, Ахтополъ, 1. МП. 

921 год. 
“12. Сатрюриз Паега!йз Пет, Ахтополъ, Созополъ, 

14. УП. 920 г. 
13. Гудеиз заха Из 5с. Ахтополъ, Созополъ, 14. УП. 920 г. 

14. Руггпосапз ар#егиз Г., Ахтополъ, М. Търново, 25, 
М1. 921 год. 

15. Аде!рНосоп5 уапдайсиз Коз5, Ахтополъ, Созополъ, 
13. МШ. 920 г. 

16. Са!осопз погуефсиз Спе!., Ахтополъ, М. Търново, 
24. М1. 921 год. 

17. АдерНосопв Зр., Ахтополъ, М. Търново, 24. У!. 920 г. 

18. |удиз рга!йепя!в |, Ахтополъ, Созополъ 14, УП, 920 г, 

о-1 оле що 
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Петръ Петков. 

21. Х1. Реферира върху работата на г-ца Л. Кострицка:. 
„Вас! егрит Вип! ас! епз сег Та снеп! е Зе СаПе- . 
га пеШопе!а“. Печатена въ последния томъ (179) на 
Френската Академия на Наукит+. 

Л. Кострицка, бивша студентка по медицина въ София 
и частна ученичка по Зоология на П. Петковъ, е направила 
тЪзи наблюдения по молбата и подъ ржководството на про- 
фесора отъ Пастеровия Институтъ С. Метальниковъ, комуто 
тя е помощникъ. 

Васепит БитИасепз е откритъ отъ Егмп зтиП въ 1916 
год. и причинява болезнотворни тумори у тютюна, земнитЬ. 
ябълки, доматитЬБ, рейагдотипа и др. Този микробъ пред- 
ставлява една подвижна аеробна пръчица, която добре вирЪе 
при 25--309С. Попадналъ въ тъканитъ на растението, той. 
причинява канцеровидни тумори, следъ единъ инкубационенъ 
периодъ отъ 5--10 дни. 

Обстоятелството, че бактерията се развива добре при 
обикнов. стайна температура и по-зле при 37/9С., сж подбу- 
дили автора да направи изследвания за влиянието му върху 
студенокръвнитБ животни и избира за обектъ СаПепа теПо- 
пеа. У нея бактерията не е предизвикала канцерозни тумори, 
но е причинила интересни инфекции. 

20 гжсеници сж били инжектирани съ емулсия отъ Вас“ 
Тепит шипИасепв. 10 отъ гжсеницитЬ били оставени при 370, 
а останалитъ 10 -- при лабораторна температура 20С. 

2--4 дни следъ инжекцията всички гжсеници при 200С. 
измрели, а всички, поставени при 389С., били живи. 

Изследванията на кръвьта показали: 
2 часа следъ инжекцията, въ кръвьта на кбеницнени при 

200С., имало гопЪмо количество свободни микроби, нефагоци-| 
тирани. Следъ 4--6 часа, всички микроби се превръщали въ 
гранули, обиколени съ безцвЪтна капсулка и пакъ нефагоци- 
тирани. Следъ 20--24 часа всички капсулирани гранули на- 
пълно изчезнали, а вмЪсто тЪхъ въ кръвьта на инфектира- 
нитЪ гжсеници се появили малкитЬ пръчици на Васепшт #и- 
тИасепз, но вече по-дълги отъ нормалнитЪ. Получила се 
нова раса на приспособяване, произведена въ гжсеницата. 
МикробитЪ отъ тази раса не се превръщали повече въ гра- 
нули и бързо се размножавали въ кръвьта на гжсеницитЪ. 
Тази раса е фагоцитозна. Следъ 47-72 часа, цЪлата кръьвь 
на гжсеницитБ е препълнена съ микроби и тЪ (гжсеницитЕ) 
умиратъ отъ септисемия. 

У гжсеницитЪ при 379С, всички микроби бързо се пре- 
връщатъ на гранули и се разрушаватъ въ вжтрешностьта на “ 
фагоцитит+. 

7 
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Отъ изложеното можемъ да заключимъ, че тази бакте- 
рия при обикновенни условия е патогенна за студенокръв- 
нитЪ животни, 

Автора е правилъ опити и съ друга бактерия -- Ип!- 
Еасепз гай с соа. При нея се получили резултати тъкмо о6- 
ратни на горнит:. 

ИнжектиранитЪ гжсеници поставени при 209С. (темпера- 
турата на лабораторията) останали живи, а поставенитЬ при 
379С. -- измрЪли въ 24-48 часа отъ септисемия. 

19. Х1. Говори за каталепсията у О1хрриз по- 
гози5. 

Шмидъ, който е работилъ върху каталепсията казва. че 
докато голБмить ЮОжрриз и сж способни да изпадатъ въ ка- 
талепсия, то малкитБ никога не могли да дойдатъ въ такова 
състояние. Това не е вЪрно. 

Показа снимки отъ които се вижда, че младитЬ Гижрриз и 
могатъ да изпаднатъ въ каталепсия, еднаква съ голЪмитЪ. 

Показа снимки, отъ които се вижда, че даже и току що 
излюпенитЬ, а нЪкои и още съ яйцето на задния си край, мо- 
гатъ да изпаднатъ въ пълна и продължителна каталепсия. 
НЪкои отъ новороденитЬ, приведени въ пълна каталепсия, сж 
оставали така повече отъ 24 часа. 

25. Х. Говори за каталепсията у О1х!рриз 
тогозиз. Влияние на студа. Опити съ Ю подъ 00. 

Ц 1. Охрриз 4 см. дълъгъ приведенъ, въ продължителна 
каталепсия и поставенъ при !--на 00, или подъ 0, остава въ 
каталепсия едва само 20 секунди, следъ което започва бавно 
да свива поединично краката си, -- признакъ че не е вече 
въ каталепсия -- и то въ продължевие на 15--20 секунди. 
После вмЪсто да стане, той започва да замръзва. Върнатъ 
при Ю на стаята, той се размръзва и постепенно раздвижва, 

КонтролитЬ -- въ каталепсия. 

2. Ожрриз 3 см. дълъгъ, приведенъ въ пълна и про- 
дължителна каталепсия, поставенъ при горнитЪ условия, ос- 
тава въ кателептично състояние само 15 секунди, следъ което 
започна бавно да свива поединично краката си, -- признакъ 
че не е каталептиченъ и после полека замръзва. При раз- 

. мръзване на стайна Ю (209С.) се раздвижи, 

И тЪзи опити, както опититЪ съ по-висока Ю показватъ, 
че колкото е по-младъ индивида, толкова по-бързо се съ 
бужда отъ каталептичния сънь. 

16. ХП. Говори за каталепсията у О1хрриз 
тогозиз, Позишаването на влияе върху каталепсията, 
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Опити при 37:5"С, 

1. Ожрриз 184 см. дълъгъ, приведенъ въ каталепсия и 
поставенъ подъ влияние на Ю 37:59С. следъ :/, отъ минутата 
се събужда съ лудъ бЪгъ. 

Въ контролата -- не събудени. 

2. Всички голбмини Ожрриз и, подложени на опита, го 
потвърдяватъ. 

Въ контролитЪ -- не събудени. 

О пити при 380С. КА 

1. Пхрриз 41/, см. дълъгъ, приведенъ въ продължителна 
каталепсия и изпитанъ дали е въ пълно каталептично състоя- 
ние, поставенъ при 389С., се събуди съ лудъ бЪгъ следъ 1 
минута и 15 секунди. : 

Въ контролитБ -- никой не е събуденъ. 

г. Единъ много старъ диксипусъ, приведенъ въ пълна 
каталепсия, поставенъ при 389С., следъ 4 минути и 10 секунди 
почна да трепери съ зацнитЪ си крака (едвамъ доловими. 
вибрации), а подиръ малко и съ преднитЬ. Треперанията се 
усилваха, докато се превърнаха въ груби друсания на край- 
ницитЬ и на 51/-та минута скокна на краката си и побЪгна. 

Въ контролитЪ -- никакво събуждане. 

ОпититЪ повторени съ разни голбмини диксипуси пока- 
заха, че повишаването на температурата прекъсва каталеп- 

сията и че колкото индивида е по-младъ, толкова по-лесно 

се събужда подъ влиянието на тази температура. 

О пити при по висока 0. 

ПодложенитЪ на изпитване каталептични Орризи се 
събуждатъ почти веднага и лудо побЪгватъ, тогазъ когато въ 
контролитЪ всички сж напълно каталептични. 

Опити при 27"С. 

Разни голбмини Пихрризи, приведени въ пълна каталеп- 
сия при 200С. и поставени при 270С. си останаха за дълго въ. 
каталепсия. 

П. Чорбаджиевъ 

18. У1. 924. Реферира за масовото появяване на Са! ор: 
Гепиз а Йсиз Г, (италиански скакалецъ) въ Ямболско, кж- 
дето е станало необходимо да се предприеме механична борба 
съ неговигЬ ларви. За ограничението на този скакалецъ е 
помогналъ твърде много скореца Раз!ог гозецв Г. 

Показа пеперуди отъ сливовия молецъ Нуропотешка 
радеПНа Г... получени отъ гжсеници и събрани отъ сливови 

В: 

Ф, 
Д 
ри 

Сок 



41. 

дървета отъ Ямболъ и Сливенъ. Сжщо показа екземпляри 
отъ корояда зсо!у из па! Весз!., които силно сж застра- 
шавали ябълковитБ дървета въ сжщиятъ градъ, 

Съобщи за масовото появяване гжсеницитЬ на джбовата 
листозавивачка Тог! | х у!| г! дапа г. по листата на джба при 
Образцовия-чифликъ около Русе, отъ пеперудитЪ на които по- 
каза множество екземпляри. 

25. У1. Реферира за бръмбара Опор!! из Бе! ци! ае 
НЬЗЕ,. който е нападналъ цъфтящата ржжь въ опитното поле 
на земледЪлската опитна станция въ Русе и ресата на лозя: 
та въ с. Дерекьой (Провадийско), като е причинилъ значи- 
телни повреди. За запазването ресата на лозята отъ този не- 
приятель е било препоржчано парижко зеленило до 195, отъ 
което сж се получили твърде задоволителни резултати. 

З.МП. Реферира за разпространението на пеперудата 
| утап!гта д1зраг Г. и за предприетитЬ отъ американ- 
скитБ ентомолози 5. 5. Сгоззтап и К. МеББег, изучвания на 
 паразититЪ на тази пеперуда въ България. НейнитЪ гжсеници 
презъ тази година сж били намБрени въ по-голбми количе- 
ства по овощнитБ дъраета, джба и бука около селата: Ве- 
тренъ и Кашлата (Казанлжшко) и по джба и бука около Русе. 
Въ с. Ветренъ тЪзи гжсеници сж се указали най-много раз- 
пространени и то предимно по овощнитЪ дървета. Въ една 
градина при това село, кждЪто е била устроена временна 
станция за отглеждане на гжсеници сж били събрани и от- 
глецани около 80,000 гжсеници, отъ които сж се получили 
21,500 паразити оссъ Нутепор!ега и ОТр!ега, принадле- 
жащи на десеть вида. Споредъ съобщения на мЪстнитЬ жи- 
тели, гжсеницитЪ на |. д! зраг |. въ това село сж се поя- 
вявали масово отъ нЪколко години поредъ. Въ сжшото село 
референчикътъ е наблюдавапъ доста разможенъ бръмбара 
Са! озо та сусорПапх(а Г. и неговитЬ ларви, които сил- 
но сж нападали гжсеницитБ на Я1 5 раг. 

10.МП. Реферира върху правокрилото насекомо Оесап- 
ЕВиз ре исепв зсор., което е нападнало голЪма часть отъ 
вдървеннтЪ пръчки на старитЪ и облагороденитЬ лозя при 

- Пещера, чрезъ снасяне яйцата си въ дървесината на пръч- 
китЬ. Оть съхранени пръчки съдържаши яйца, референчика 
е полунилъ множество ларви, които сж се излюпили отъ срЪ- 
дата на май до срЪдата на юний. Отъ сжщитЪ ларви е билъ 
полученъ единъ паразитъ (отъ сем. Спа! стд1дае) още не- 
опредЪленъ. Споредъ сведения отъ мЪстнитЬ лозари, този 
неприятель е билъ забелЪзанъ и преди 5 години. Показа ек- 
земпляри отъ нападнати лозови пръчки, ларви отъ насекомото 

“и неговия паразитъ. 
» 
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17.МП. Съобщи за следнитЬ вредни насекоми: 1) Лар- 
витЬ на мухата Риоп!е Па магзир!а! 15 Е. | ду. отъ сем. 
Сестдоту!дае сж били констатирани въ голЪмо количе- 
ство по листата на сливитЬ въ Кюстендилъ. Вследствие на 
тЪхното присжтствие по листната петура се появява тор-. 
бесто образование съ жълтъ или червенъ цвЪтъ, въ което се. 
криятъ ларвитЬ. Показа ларви на мухата и повредени отъ 
тЪхъ листа. 

2) По нЪкои диви круши въ Витоша изъ едногодишнитЪ 
имъ лЪторасли на мЪстото на пжпкитЪ сж се появиви вдър- 
вени подобни на шикалки отоци. Отъ запазени клончета, съ- 
държащи такива отоци референчикътъ е получилъ екземпля- 
ри отъ мухата Одо! горпиз Бегдепз ат пт! Мас!!. 
Отъ сжщитЪ отоци е получилъ и екземпляри отъ единъ па- 
разитъ (отъ сем. Спа! с14 19 ае) още неопредЪленъ. Показа 
екземпляри отъ мухата и клончета съдържащи отоци. 

3) Съобщи за листната въшка Са ПурЕегиз согу!1 
Пое! ге, която той е намерилъ по листата на единъ орЪхъ 
въ София и показа екземпляри отъ крилатата форма на. 
въшката. 

24.МП. Съобщи за намЪрената отъ него въ околностьта 
на Сливенъ (Бармукъ-баиръ), презъ 1914 г., нова за науката 
пеперуда Зсу! г! в п. зр., отъ която показа единъ екзем- 
пляръ. Съобщи и за следнитЪ рЪдки и нови за България пе- 
перуди, намврени отъ него въ околноститЬ на Сливенъ презъ 
1912--1914 г.: 

1) Нурепойез аета из НЬ. (нова за България), 2) Те- 
рНгос!|уз Та зр! 55! Ппеаа, Меб., 3) 50/елойа #диег- 
геНа Е. К. (нова за Бълг.), 4) Нейегорепеа азепа 5. У. 
(нова за Бълг.), 5) КеБеНа пидеНа у. уез! аз ЗФаг.; 6) 
Апсу!0515 загер!е На Нв., 7) ЕпгорНега ри! спеНа 
Кау., 8) С!едеоБта сапеста з аБ. | огди!паз Оп., 
9) СуБо!отта ди! ст пайз Тг., 10) Мейазта зирроп- 
да! 15 НЬ., 11) Рига из!а А1 Е Риза! 15 Оп., 12) Спернаста 
сапезсапа Оп., 13) Роусйгоз!з В! сисгапа Оир. (нова за 
Бълг.), 14) Ро!усПгоз!з аг! ет! <Тапа Г., 15) Нуропо-. 
пеша папа! еБеШиз ОСп., 16) Тастри а ГетегеПа 2. 
(нова за Бълг.), 17) зуттоса е рпайеПа Нз. (нова за Бълг.), 
18) Пергеззаг!а уепози!е Па Мбзе!!., 19) Т! зсПпегта щ 
мага! пеа Н. М/., 20) Ерегтлеп!а р!итБЬейа КЬ!. (второ 
находище на новъ за науката видъ откритъ отъ А. К. ДрЪ- 
новски), 21) БЕадата! орйога зегга!еПа Тг., 22) Со! е- 
орБога а!Ь1соз!еПа Оир., 23) Со!еорНога агепа- 
ге На 72., 24) Паста ИтноаеПа 7. (нова за Бълг.), 25) 
Пузтазта раг!егагте Ца Нв. и 26) Ег!осгата Газщозейа 
7. (нова за Бълг.). 

7.Х. Реферира: 1) за масовото нападение на пеперудата 
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51о#го да сегеа! еПа ОПу. по складираната царевица 
въ Орханийско, Ловешко, Луковитско, Троянско, Тетевенско и 
Ябланско, отъ която значителна часть оть царевицата е била 
унищожена и за нейниятъ паразитъ Са! о!асеиз сега! е- 
Пае Азпт., нападащъ гжсеницитЪ на пеперудата, 2) за браш- 
новиятъ акаръ Тугод! урПпиз Еаг | пае Сеег., -- нападналъ 
брашното въ Орхание. 

28. Х. Реферира върху направенитЪ отъ него опити съ 
сБровжглеродъ, сЪренъ двуокисъ и температура, като средства 
за дезинфекциране семената на царевица нападната отъ зър- 
новия молецъ 5 1Ео! года сегеа!е Па ОПу. Най-ефикасно 
средство се е указалъ сБровжглерода, който и трЪбва да се 

" препоржчва, За дезинфекциране на 1 куббич. метъръ про- 
„ странство, запълнено съ царевица е достатъчно 50 грама 

„ сЪровжглеродъ. 

23.ХП. Реферира за масовото появяване на щитоноснитЪ 
въшки отъ рода Гесап| и пт по овощнитЪ дървета въ Кю- 
стендилско и за причинитЪ, които сж способствували за това. 

30. ХП. Съобщи за появяването въ голЪмо количество на 
акара Ег!орПпуез рп!оеосор!ез Ма!. по сливитЪ въ с. Кре- 
миковци (Софийско). Показа клончета повредени отъ акара.- 

Реферира за наблюденията си надъ живота на бръмбара 
Сарподез гепеБг!оп!зв Г. Споредъ литературата този 

„ бръмбаръ снася яйцата си въ най-долната часть на стъблото 
близо при коренната шийка, обаче при разглеждане на мно- 
жество дръвчета нападнати отъ лавритъ на Сарподез |е- 
пеБг!оп!5, той е намБрилъ една млада ларва по една тънка 
коренова жилка, намираща се на около 12 см. дълбоко въ зе- 
мята и която ларва не произхожда отъ яйце снесено при ко- 
ренната шийка, а отъ яйце снесено на самата жилка, защото 
водящата за тази жилка часть отъ корена е била съвършенно 

„ запазена. Този фактъ показва, че Сарподез-а може да отиде 
на известна дълбочина въ земята и тамъ по коренитЪ да снесе 
яйцата си. Това се потвърдява и огъ способностьта на този 
бръмбъръ да се заравя на известна дълбочина въ земята и 
тамъ да презимува, което референчикътъ е установилъ въ 
последствие. 

" Реферира за наблюденията си надъ кодоветЪ на бръм- 
бара Ааг! из у1 га! з |. Когато неговитЬ ларви нападатъ 
младитЬ (1--2 год.) овощни дръвчете се движатъ повече по 
вжтрешната часть на дървесината и въ самата сърдцевина, 
като почти не образуватъ спирални ходове. Напротивъ, лар- 
витБ на сжщия когато нападатъ 2--3 годишнитЬ лЪторасли 
на розитЪ се движатъ въ повечето случаи по външната часть 
на дървесината, като ходоветБ имъ сж винаги съ спиралопо- 
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добни завивания. Показа повредени отъ А. у|г! 4! 5 млади 
дръвчета и розови клончета, както и екземпляри отъ АагПоз:а. 

20.1. 925. Реферира по: 1) по разпространението на щи- 
тоноснитБ въшки отъ рода Гесап! ит и за корояда 5 со- 
ГуЕцв гиаи!озиз Кай. по сливитЬ въ с. с. Мошино и Сту- 
дена (Софийско), които сж причинили масово загиване на 
дърветата въ градинитЬЪ на тЕзи две села, 2) за масовото поя- “ 
вяване гжсеницитЪ на пеперудата Спе! посатра р!+уо- 
сатра з<«Н И. по черния боръ въ Чепеларско и за нЪкои 
особени страни отъ тЪхния животъ, като движението имъ презъ 
тази зима въ Чепеларско и тЪхнзто прожисароиенно завиване 
въ пашкули изъ самитБ гнЪзда, ; 

27.1. Съобщи за намирането на сливовия акаръ Ег!о- 
рпруез рП | оеосор! ез Ма!., по синитЪ сливи въ Луковитъ и 
за термита Тегтлез ис "идив Козя, намеренъ въ коренитЪ 
на една лоза отъ сжщия градъ. 

Направи нЪкои бележки върху статията на ентомолога 
А. К. ДрЪновски. Най-пригодната днешна борба съ скакал- 
цитЬ у насъ.“ Изказа мнение, че ловенето ларвитЪ на ска- 
калцит посредствомъ насекомни мрежи би могло да бжде 
много по-ефикасно, ако мрежитБ сж двойни и приспособени 
да не могатъ да излазятъ скакалцитЬ изъ тЪхъ, което той е 
изпитвалъ. 

30.1. Говори върху паразитниятъ методъ за борба съ 
вреднитЬ насекоми, особено застжпванъ отъ американскитЪ 
ентомолози и показа намеренитЪ отъ него паразити по гжсе- 
ницитБ и какавидитБ на | утап!гта Яд! зраг Г. отъ с. Вет- 
ренъ (Казанлъшко). 

Въ различни други събрания П. Чорбаджиевъ съобщи 
още и за следнитЪ вредни насекоми: АкаритЪ: Еггорбуез 
Егрзгга из Ма. -- по листата на орЪхитЬ въ Кърджалий 
и Е. рад! Ма. - по листата на сливитЬ въ Казанлъшко. 
ЩитоноснитБ въшки: Азр!41о виз о5!:геаеЕогт!5 Сиг. 
-- по кората на крушитЪ въ Еленско и А. р!п! 5. -- по ли- 
стата на боровиЪ дървета въ Софийско и Чепеларско. Пепе- 
рудитБ: 5 1рпо! а за 1с!5в Г. -- гжсеницитБ й сж наме- 
рени масово по листата на тополитЪ около Ямболъ, като нЪ- 
кои отъ тЪзи гжсеници сж били заразени отъ паразитната 
муха ТасП! па |агуагит |. ОхлюовиднитЬ образувания на 
пеперудата Ар! егопа сгепи! е Па Вгд. сж били забеле- 
зани масово по младитЬ клончета на сливитЬ и др. овощни 
дървета при с. Кестричъ (Варненско). ГжсеницитЬ на Ерпез- 
Ша е! и е Па НЬ. сж нападнали складираниятъ тютюнъ въ. 
Станимака и Шуменъ; тЪзи гжсеници сж били нападнати отъ 
браконида М! сгоБгасоп ПеБе!ог зау. Лозовиятъ молецъ 
Ро!ус:гоз! 5 Бо! гапа З5<«НЕ. е забелезанъ по асмитЪ въ 
Габрово. БръмбаритЪ: Гу! а уез!саог!а Г, (испанска. 
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муха) е нападнала масово листата на люлека и ясена при 
Кабиюкъ (Шуменско) и растението | оп! сега Еатаг! са (ор- 
ловъ нокътъ) при Земл. опитна станция около Русе. Рад! о- 
побиз агсиа из Г., намеренъ по сухитЪ орЪхови дървета 
отъ Г. ОрЪховица. О1оггрупсПиз Еигса ВоП. -- наме- 
ренъ изъ лозята около Бургасъ. Ма! диз Нештртегиз Г. е 
наблюдаванъ при повреждане цвЪтоветЬ на сливитЬ около 
ТрЪвна и на ябълки въ София. КороядитЕ: 5со!у из тпи!- 
11з Егтафиз Магзй. е намерилъ по брЪста около Малко-Тър- 
ново и София и Уря гес!апацш! из ЕНс!Н. -- по бора при 
София. И двата тЪзи корояди сж нови за фауната на Бълга- 
рия. ЛистнитЬ оси: удар! г! Зс!г., лъжегжсеницитЬ на 
която сж нападнали пистата на черешитЬ въ Габрово и на 
крушитБ въ и около София и ГорПугиз р! п! Г., чиито лъ- 
жегжсеници пъкъ сж нападнали бора въ мЪстностьта Хисар- 
лъка около Кюстендилъ; часть отъ последнитЬ сж били за- 
разени отъ ларвитЬ на ихнеумонида Но!осгетпиз со Н иг- 
па! 15 Нот. Въ Сливенъ плодоветБ на крушитЪ сж били 
наяждани отъ правокрилото Рог!  си!а аиг! си!агта Г. 

2. Извършени окскуизни. 
ЧленоветЪ на Ентоломогичното Дружество сж направили 

презъ изтеклата година следнитЬ екскурзии: 

М. Аджаровъ. 

Презъ м. августъ изъ > ЦентралнитЬ > Родопи, около 
БЪла-Черква. 

Д-рв Ив. Буреше. 

“1. Отъ 2-6. 1. до Троянския манастиръ и посещение на 
пещерата „Деветаки“ при гр. Ловечъ. 

2. Отъ 3--5. |М. ПещеритЪ около с. Курило въ Искър- 
ския проломъ за изследване на пещерната имъ фауна. Посе- 
тени пещеритЪ: „Самуилица“, „Гайдарска дупка“, „Дяволска 

3. На 13. М. Изследване пещеритЬ при гара Лжкатникъ 
и констатиране въ тЪхъ пещерна фауна. НамБренъ новъ видъ 
олигохетъ -- Реодг из Бигезс? Мс!. 

4. 25--27. М. Екскурзия до Мургашъ планина и изкачване 
на в, Мургашъ. 

5. Отъ 29. М. до 2 юни изъ ЦентралнитЪ Родопи: Кри- 
чимъ, БЪла-Черква; презъ Пещера за Батакъ, гората Картала 
и Ташъ-Боазъ до Доспатското Блато, връщане презъ Ба- 
ташко-Блато и Ели дере. 

6. 21--24.М. Екскурзия (заедно съ Д. Илчевъ) за изслед- 
ване пещеритЬ при ДрЪновския манастиръ и около с. БЪля- 
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ковецъ, Търновска околия. НамБрени нови видове пещерни 
твърдокрили: Чекюо!! 2 Куа еаппей Виг. и Нею!#2Куа ШИзсПпеул деап. 

7. 20 до 25.У1. Изъ Шипченския Балканъ (заедно съ Д-ръ 
Е. Книршъ отъ Прага), съ цель главно изследване пещеритЬ . аи 

подъ в. Св. Никола и подъ в. Куруджа. НамЪрено наново 
пещерното слЪпо твърдокрило Нахашгиз Мегк! Еп. 

8.2-4. У1. Екскурзия изъ варовития теренъ на Пиринъ . 
пл. (придружавайки Н В Царя). Изследване циркуса „Байова 
Дупка“ и изкачване „Каменния върхъ“ 2700 м. Отиване презъ 
Джумая, ПредЪлъ, Мехомия, връщане презъ Банско, Якоруда, 
Юндола, БЪлово, Сестримо. 

9. 20. УП. до 20, УШ. Многобройни екскурзии изъ Рила 
планина: Чамъ Кория, Маричини езера, Мусала, долинитЬ на 
р. Марица, р. Бистрица и пр. 

10. 21. |Х. Екскурзия за изследване на пещеритЪ при. а 
гара Лакатникъ. 

1. 3--20. Х. ГолЪма екскурзия -- Черноморския брЪгъ, 
край гр. Варна. Посещение на пещеритЬ при с. Мадара (Шу- 
менско), на Дикили-Ташъ, на ДевненскитЬ езера, на Аладжа 
манастиръ. 

12. 7--11. Х!. Есенна екскурзия изъ Кричимската. кория 
при гр. Пловдивъ. 

13. 15--17. Х!. Изъ Кресненското дефиле на р. Струма 
и Джумая, чакъ до Мелникъ и въ Рилския манастиръ. : 

14. 9--10. ХИП, Изкачване на в. Мусала (придружавайки 
Н. В. Царя). 

П.: Дренски. 

1. Отъ 12 май до 24 май, заедно съ Огъ!, Вгешп! па. 
отъ Виена, обиколи нЪкои части отъ югоизточна България, а 

- именно: Бургасъ, кариеритЪ, с. Мугресъ, Созополъ, с. Кюприя. 
2, Сжщо съ Ог. Вгепп! па отъ 25 до 31 май екскур- 

зира въ Калоферския балканъ, съ маршрутъ: Пловдивъ, Ка- 
леферъ, в. Юмрукъ чалъ (2650 м.), Джендема, Калоферски 
манастиръ, Калоферъ и обратно Пловдивъ, София. 

3. На 5 юни, заедно съ Д. Илчевъ, до пещерата при гара. 
Лжкатникъ и ЦЪрово, 

4. На 7 юни до с. с. Курилово, Кжтина и околностьта. 
5. Отъ 20. У1. до 3. МП., заедно съ Д. Илчевъ и Н. Ра- 

девъ, пропжтуваха централнитЪ Родопи, презъ следнитЪ мЪста: “ 
-- отъ с. Кричимъ и Вжча, презъ с. с. Жребичко, Яса-Кория, 
Фотенъ, Селча, Дйовленъ, Настанъ, Гйовренъ, с. Балабанъ, с. 
Три-градъ, с. Широка лжка, махлитъ: Дури и Гела, Мандрата 
на Гела, в. Карлжкъ (2187 м.), пещерата „Леденикъ“, Чепе- 
ларе, с. Прогледъ и пещерата при него, Хвойна, с. ОрБково 
и пещерата при него, Пловдивъ. 

6. На 15. УП. съ г. Д-ръ Бурешъ, до гара Лакатникъ и 
пещерата „Гемната дупка“, 
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7. Отъ 10. УП. до 9. |Х: София, Самоковъ и Чамъ Ко- 
рия. Отъ Чамъ Кория до Иконостаса, Маркоджика и Соко: 
лецъ. А сжщо и до Черната скала. | 

8. На 3 октомври до гара Лакатникъ и пещерата „Тем- 
ната дупка“ съ г. Д-ръ Бурешъ. 

Д. Илчевъ. 

1. Въ края на м. мартъ (29--31) до дефилето на Араба- 
"конакъ, в. Илдъзъ-табия, Калдърмата и Елака. 

2. 14 -- 16. |М. презъ с. Чурекъ до в. Мургашъ, мст- 
ностьта „Яворица“. 

3.17 - 20. |М. гр. Шуменъ -- Илчовъ баиръ. 
4. 22-23. М. съ Д-ръ Бурешъ до пещерата при 

ДрЪновския манастиръ и тоя при с, БЪляковецъ -- Тър- 
новско. 

5. МУ, заедно съ П. ДрЪнски и В. Юлиусъ, екскурзи- 
рахме изъ пещеритЪ на с. с. Лакатникъ и ЦЪрово. 

6. На 16-18. М. екскурзира къмъ гр. Етрополе, Глава 
Панега, Преображ. манастиръ, селата Осмо -Калугерово, Диви- 
таки, Зълково (Ловешко). 

7. Отъ 20. У1, до 3. МП. заедно съ П. ДрЪнски и Ненко 
Радевъ отъ Кричимъ, инсталация Вжча, презъ с. Жребичко, 
Яса-Курия,, Фотенъ, Селча, Дйовленъ, Настнаъ, Гйовренъ, с. 
Балабанъ, Три градъ, Широка лжка, махалитЬ Дури, Гела, в. 
Карлъкъ 2,187, Мандрата--пещерата Леденикъ. - Отъ Широка 
лжка, в. Куковица, Ай чай -- Чепеларе, с. Прогледъ (бивше 
Стамболово) -- пещерата. После обЪдъ Самурското дере до 
ДупкитЪ. На 1. УШ -- с. Хвайна -- с. ОрЪхово -- Пещерата -- 
Нареченски бани -- Пловдивъ. 

8-17. МП. отъ Варна (Дв. Евксиноградъ) до устието 
на Камчия и на северъ до Узунъ-Кумъ. 

9.3. УП. до хижата „Алеко“ на „Витоша“. 
10, Отъ 29. УШП. до 24. |Х. екскурзира изъ Ловеш- 

„ ката околность -- до с. Микре, голЪмата и малка Пещера 
(4. |Х), -- Дивиташката пещера при с. Дивитаки, -- с. Зъл- 
ково и др. 

1. 25-26. |Х. Каялъшката пещера при Плевенъ и 
въ Търновско -- Преображ. манастиръ и БЪляковската пещера. 

12. 6--8. Х. Видинъ и Ловния паркъ. | 
13. 30. Х. въ > Търновско Преображ. манастиръ и 

БЪляковската пещера. 
14. 10. ХП. 1924 г. Искрецката Пещера -- заедно съ 

препаратора Ив. Юлиусъ. 

К. Кузевъ. 

Презъ августъ месецъ лесовъдна екскурзия изъ Родо: 
питБ: Баташки-бегликъ, Доспатъ, Чехлйово. 



48 

П. Петковъ. 

1. Варна и околноститБ УП, УШ и Х. 
2. Витоша. 
3. Люлинъ и краятъ на западъ отъ с. Банки, У!. 
4. Пловдивъ и Пазарджикъ, МУ!. 
5. Около с. Курило. 

Чорбаджиевъ 

1. Отъ 11М -- 22.М обиколи околноститЪ на селата: 
Сарж-Муса, Аланъ-Кайракъ, Заберново, Кайракьой (Бургаско) 
и с. Кладара (Малко-Търновско), по проучване на масово по- 
явилитБ се полски мишки и по организирането на борбата 
съ тЪхъ. 

2. Отъ 9.М -- 14.М екскурзира заедно съ ентомолозитЪ 
5. 5. Сгоззтап и К. ММеББег отъ Вашингтонъ по нЪкои отъ 
гориститЪ мЪста изъ околноститЪ на с. Ветренъ (Казанлъшко), 
гр. ТрЕвна, Шуменско, и около Образцовия чифликъ при 
Русе, за остановяване главнитБ находища на пеперудата 
Гутап! гта д!зраг Г. 

3. Отъ 30.М--3.М1 обиколи околноститЪ на гр. Ямболъ и 
нЪкои отъ съседнитЪ му села (с. с. Кокорево, Козарево, Ха- 
ново, Хамзоренъ, Симеоново и Мидирисъ) и околноститБ на 
с. Керменлий (Сливенско), по проследяване празпростране- 
нието и по организиране на борбата съ масово появилиятъ 
се италиянски скакалецъ Са!орепиз 1 а сиз Г. 

4. Отъ 10М1 -- 14.МГ екскурзира около с. Ветренъ (Ка- 
занлъшко) за събиране на материали отъ паразититБ на 
Гутап:гта а! зраг Г. 

5, На 12 и 13.МП посети Юндолъ (РодопитЪ) за Сон 
не на материали по коробдитЬ (Гр!дае) отъ иглолистната 
растителность. 

6. Презъ юли и августъ направи 3 еднодневни екскурзии 
по Витоша (около хяжата „Алеко“ и ЗлатнитЪ мостове) за 
събиране материали по короБдитЬ отъ иглолистната рас- 
тителность. | 

7. На 12 |Х направи еднодневна екскурзия изъ гористата 
мЪстность около Чаталка (Сливенско), за събиране материали 
по короБдитБ отъ широколистнитБ дървета. Презъ сжщиятъ 
месецъ направи нЪколко малки екскурзии изъ близкитЪ окол- 
ности на Сливенъ за събиране материали по вреднитЪ на- 
секоми. 

8. Въ началото на декември посети Кюстендилъ и нЪкои 
отъ съседнитЪ му села за проучване животинскитЬ неприя- 
тели, като причина за масовото изтощаване на овощнитЪ дър- 
вета (главно сливитЪ) изъ тамошнитЪ градини. 
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ц. печатни трудове но членоветЬ на Българското Ентомологично 
Доужество презъ 1924 ГОД. 

М. Аджарове. 

1. Приносъ къмъ пеперудната „фауна на Пловдивъ и 
околностьта му. -- Трудове на Бълг. Природоизпит. Друж,, 
кн. Х, стр. 122--130. София 1924. 

Дорв. Ив. Бурешь. 

1. Кратка история на Българското Ентомологично Дру- 
жество. -- Известия на Б. Ент. Д-во. Кн. |, стр. 3--10. Со- 
фия 1925. 

2. Пещерна фауна въ България (1. ДосегашнитЪ ни по- 
знания по пещерната фауна на България; 2. СлЪпи пещерни 
твърдокрили). -- Трудове на Б. Пр. Д-во, кн. Х!, стр. 143--163. 
София 1924. 

3. МойШдае (Нут. Асшеайа) дзззате! пт Вшаапеп, Т.га- 
сеп ипд Маседопеп. -- Ми ейипдеп дег Вша. Епюто!од. Пе- 

- ве зспай 1п боНа. Вд. 1, 5. 36. бона 1924. 
4. История на ентомологичното проучване на България. 

-- Трудове на Бълг. Наученъ ЗемледЪлско-Стопански Инсти- 
тутъ. Хе 8, 136 стр. стр. 89. София 1924. 

В. Григориевъ. 

1. Опасната за овощнитЬ дървета гжбичка Сарпофит 
зайспит Мо. -- Сп. „ЗемледБлие“, год, ХХШ, стр. 156--157. 
София 1924. 

2. Житенъ молецъ 5Понода сегеаеПа. -- Сп. „Земледе- 
лие“. год, ХХШ, кн. 9, стр. 134--136. София 1924. 

Ал. К. Дргъновски. 

1. Ново находище на вида Хегуп Ма (ТНа!5) сег!зу!. -- 
"сп. Естествознание и География. Год, УШ, кн. 9/10, стр. 
333--340. София 1924. 

2. Върху пеперудната фауна на ю. з. Македония. -- сп. 
Естесгвозн. и Геогр., год. МШ, кн. 9/10. стр. 338 -- 339, Со- 
фия 1924. 

3. Най-пригодната днешна борба съ скакалцитБ у насъ. 
-- Спис. на Землед. Изпит. Инстит, въ България. Род. И, 
кн. 1, стр. 89--98. София 1924, 

П. Дренски. 
1. Живота на нашитЪ сладководни риби. -- сп. Рибар- 

ство. Год. П, кн. 3/4, стр. 2--6. Варна 1924. 
2. Къмъ характеристика на българската сладководна их- 

тиофауна. -- сп. Естествозн. и Географ., год. |Х, кн. 3, стр. 
86--93. София 1924. 

; 4 
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3. Единъ новъ видъ риба за Дунава, ВепйторН!из тасго- 
серпаиз РаПаз.-- Трудове на Бълг. Прир. Д-во. Кн. На стр. 
64--67. София 1924. 

4. ОпредЪлитель на нашитЕ черноморски риби. -- Тру- 
дове на Б. Пр. Д-во. Кн. Х1, стр. 50--63. София 1924. 

>. Мръстенето на нашитЪ сладководни риби. -- сп. Ло- 
вецъ, год. ХХУ. бр. 4, София 1924. 

6. Зимния риболовъ подъ леда по вее ни блата. 
-- сп. Рибарство, год. |, кн. 9--10, стр. 10-11. Варна 1924. 

7. НашитБ и чуждоземни влечуги въ Царския Музей. 
Сбирката отъ змии. -- сп. Природа. Год, ХХУ, кн. 3, стр. 
37- 39. София 1924. 

Ариада Димитрова. 

1. Мравколъви -- Мугтевотдае (Чешгор!ега, |пзес(а), 
срещащи се въ България, Тракия и Македония (по сбирката 
на Царската Ентомологична Станция въ София). --Трудове на 
Бълг. Прир. Д-во, кн. Х!, стр. 63-112. 2 Табл. София 1924. 

Д. Илчево. 

1. Царевичния молецъ и неговата вредителность. -- сп.- 
Естествозн. и Географ., год. |Х, кн. П, стр. 69--72, София 1924. 

2. Приносъ къмъ > пеперудната фауна на българска 
Странджа планина. -- Трудове на Бъл. Пр. Д-во. Кн. Х1. стр. 
167--183. София 1924. 

3. Граховия бръмбаръ. -- сп. Земледблие. Год. ХХхуи, 
кн. 3, стр. 40--42. София, 1924. 

4, Американцить и борбата съ вреднитЬ насекоми (|1- (: 
тапа Фвраг). -- сп. Природа, год. ХХ!М, кн. 10, стр. 151-- 
152. София 1924. 

5. НашитЪ термити. -- сп. Природа, год. ХХМ, кн. 10, 
стр. 154--155., София 1924. 

6. ЕстественитЬБ врагове на пеперудитБ и тЪхното значе- 
ние въ природната економия. -- сп. Естествозн. и Геогр, 
год. |Х, кн. 3, стр. 109--115. София 1924. 

7. НасекомояднитЬ птици и нуждата отъ тЪхната за- 
крила. -- сп. Ловецъ. год. ХХУ, бр. 3, стр. 3--5. София 1924. 

8. Странджа планина. -- сп. Български туристъ, год. ХУ1!, 
кн. 5. София 1924. 

Д. Йоакимовъ. 

1. Лещения бръмбъръ (Гапа |еп!з |). -- са Природа, 
год. ХХ/М, кн. 5/6, стр. 84. София 1924. 

Ог. Ед. Киизсв. (Койп, Войпепиа). 

1. Вейгаде г2иг Кепп!и5з дег Ппегданпа Рпеддопт!зейез 
Коп. -- Аста бойейаез Епотоофсае СесПоз!гоуетае. Кос. Х1!, 
р. 62--63. Ргана 1924. : 
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2. Вейгад гиг Рашпа БПпдег Тгеспеп Вшдапепз. -- Тру- 
дове на Б. Природоизпит. Д-во. Кн. Х!, стр. 163--166, таб. |. 
София 1924. 

В. Ковачевъ (Русе). 

1. Бозайната фауна на България, -- Трудове на Бълг. 
Наученъ ЗемледЪлско-Стопански Институтъ. Ло 11, 68 стр. 
80, София 1924. 

Проф. Д-р Ст. Консуловв. Горко 

1. Единъ исполински ракъ отъ Черно море.--сп. Приро- 
да, год. ХХУ, кн, 1, стр. 7-8. София 1924. 

2. Предварителни изучвания върху „Злата муха“. -- Тру- 
дове на Науч. ЗемледЪл.-Стопан. Институтъ, Хе 10, 13 стр. 
София 1924. (заецно съ К. Паспалевъ). 

Рео/. Ог. 1. Котагек (Ргада). 

1. Пе Ур еКгапкней дег Моппе ипд дег Еггедег дег- 
зеБеп. -- Хейзсиг г апдемапфе Епотоосще. В. Х, Не. 1, 
5. 96 -162., 2 Та!. Вегип 1924. 

2. Чесо 2? Бооде Сесдотуа Бгаспутега. -- ГезпсКе 
ргасе. Кос Ш, 5. 1-4, Рзек 1924. 

3. 2ргауа о гг еп! а Боод! Котага (АпорНе!ез тасш!- 
реп!5) ао оагсе ердеписке тпаапе па Уоуепзки -- Мевиик 
поупизег. г2дгауош! а #е!ез“у уусПпоуу!. Ргапа 1924. 

Юл. Милде. 

: 1. Ловъ на дивечъ съ плашила. -- сп. Ловецъ, год. ХХ, 
бр. 7, стр. 7 -8. София 1924. 

2. Условия за ловнитЪ развъдници и начинитБ за раз: 
въждане на дивеча. -- сп. Ловецъ, год. ХХ, бр. 10, Со- 
фия 1924. 

А. Маркович. 

1 Календарь за овощари. -- сп. Прас: год. ХХ!М, 
кн. 5--10. София 1924. 

Рго/. 4. Мойгтгеск!. (рзеетевиеа Рогоапе). 

1. Кегегак М. М. Воддапом--КаКом. кизсКаа |егайига 
ро рпК!адпо| епото!оди, -- Роке Рвто Еп/ото!од!сгпе. Т. 
Ш, Мг. 3, р. 105--107. Гмом 1924. 

2. ММайпезге гадапа осПгап! 1ази ро!5К1едо. -- ОфдЬ!Ка 
г. „Гази ро!5Кедо“. Кок. 1, Хе 9. Магзгама 1922. 

П. Патев». 

1. Приносъ къмъ изучването на сладководнит Круго- 
рода въ България. -- Трудове на Б. Прир. Д-во, кн, Х!, стр. 

.3--16. София 1924. 
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2. Съобщение върху сладководнитЪ Вгуогоа въ Бълга-. 
рия. Труд. Б. П. Д-во, кн. Х1, стр. 119-121. София 1924. 

П. Петковъ. 

1. За въгареца. -- сп. ЗемледЪлие, год. ХХУШ, кн. 6, 
стр. 90--92. София 1924. : я 

2. Осификация на крайницитъ у новороденитБ Миз 
пизсешив, -- Трудове на Бъл. Пр. Д-во, кн. Х!, стр. 131--142. 
София 1924. 

3. Изследвания върху дишането на нЪкои домашни 60- 
зайници. -- Годишникъ на Универс. 1924. 

4. Ненормални съотношения на бБлитЪ кръвни тЪлца у . 
нЪкои домашни бозайници. -- Годишникъ на Универс., 1924. 

5. Приносъ къмъ изучаване съединяването на челнитЪ и 
носни кости въ черепа на у15 апез Г. -- Трудове на Бъл. 
Прир. Д-во, кн. Х!, стр. 113-118. София 1924. 

6. Мегзиспе гиг Везсештдипа дег У/штдгедепеганоп ап 
Рапапа допосерПа!а. -- 2е5гишаНопз ГогзсПипдеп. Ва. |, р. 
57--73. Вей 1924 (заедно съ Рго!. Ог. М. Рорров). 

Юг. Ег. Катбоизек. 

1. МоШоуе па Герб сиКгоуе. -- Оспгапа КозШа Кос ГУ, 
5г. 29-35, 81--87. Ргапа 1924, : 

2. Моу! ЕКидсоуе герп!. -- ШзН сиКгоуагисКке. Кос, МУ, . 
г. 63--66. Ргапа 1924. 

3. всксоуе герп! гоки 1923, -- Пн сиКгоуагпсзке, Кос. 
ХПШ, зи. 151--155, Ргана 1924. ( 

4. Ппе езресе поцуейе де ЗраПа де Вшдапе, -- Сагор!5 
СезКозоуепзКке Зроеспозй ЕпюотоодзКе Кос Х, р. 68- - 69. < 
Ргапа 1924. 

5. Гез ХапШшоПпиз ацх уецх агор ез. Саз. СазКоз! рог. 
Епют. Кос Х1, Ргапа 1924. 

В. В. Стрибърни. 

1. Неканени пролЪтни гости въ овощната градина. -- 
ЗемледЪлска Практика, год. |, кн. Ти2, стр. 14-18. София 1924, 

2. Влияние на низката температура върху овощнитЪ дървета 
и зеленчуковитЪ растения презъ зимата. - сп. Бълг. Ово: 
щарство, кн. 2, София 1924. 

3. Критика върху пъпното ржководство по овощарство. 
отъ П. Д. Бубовъ, -- сп Бълг. Овощ., кн. 9. София 1924. 

4, ЗимнитЬ студове и овощнитБ дървета. -- сп. Землед. 
съвети, кн. 2. Плевенъ 1924. 

5. Причини за безплодието у овощнитЪ дървета. -- сп. 
Землед. съвети, кн. 3--4. Плевенъ 1924, 
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6. ЛЪтно пръскане на овощни дървета за предпазване 
отъ болести и животински неприятели. -- сп. Земл. съвети, 
кн. 7--8. Плевенъ 1924. 

7. Хлороза (жълтене на листата при овощнитЪ дървета). 
-- сп. Земл. съвети, кн. 10. Плевенъ 1924. 

8. Ржководство за отглеждане и използуване на най- 
хубавитБ градински цвЪтя. -- 10 печ. коли. Плевенъ 1924. 

9. Овощарството въ Троянско и Тетевенско и мЪрки за 
неговото подобрение. -- Изд. на Бълг. Наученъ Земл.--Стоп. 

- Институтъ. София 1924. 

П. Чорбаджиевъ. 

1. Бележки върху короядитЪ (р1дае) въ България. -- Из- 
вестия на Бълг. Ентомолог. Друж., кн. |, стр.33--35. София 1924. 

2. Лозовиятъ молецъ въ Софийско и борбата съ него.-- 
Окржженъ бюлетинъ, издание на Соф. Окр. Постоянна Коми- 
сия, год, 1, кн. 7, стр. 379--384. София 1924. 

3. Зърновиятъ молецъ (5йо!года сегеа!еПа О!.) и средства 
за борба съ него. -- Окржженъ бюлетинъ, год. 1, кн. 7. 
стр. 287--293. София 1924. 

4. Зърновия молецъ (5Погода сегеаеПа О!.) и средства 
за борба съ него. -- Хвърчащъ листъ Хе 12 на Землед. Из- 
питат. Институтъ въ София. 8 стр. стр. София 1924. 

5. Бележки върху вжтрешнитБ паразити на вреднитЕ на- 
секоми и тЪхното използуване въ практиката. -- Спис. на 
Землед. Изпитат. Институти въ България, год. Ш, кн. 1, стр. 
84--88. София 1924. 

6. Зърновия молецъ по царевицата. -- в. Стожеръ. год, 
П, бр. 37 и 38, 1924. 

7. НЪколко неизвестни и малко известни неприятели у 
насъ. -- Спис. на Землед. Изпит. Инстит. въ България, год. |, 
кн. 2 и 3, стр. 169-175. София 1924. 

8. Лозовиятъ молецъ по асмитЬ у насъ и средствата за 
борба съ него. -- сп. Естествозн. и География. год. |Х. кн. 
4и 5, стр. 154--158. София 1924. ; 

Съставилъ Д-ръ Ив. Бурешъ. 



Оригинални статии. 

Приносъ къмъ изучване биологията на 
вредниятъ скакалецъ Саорйепиз Жа!сиз Г. 

отъ + ДЪлчо Илчевъ“) 

Вейгад ?2иг Вооде дег зспафИспеп Нецзсй- 
геске Са!орбепиз Шайсиз |. 

уоп т О. |Изспеу. ЗоПа. 

Презъ 1919 и презъ 1920 година скакалеца Саор!епиз Па- 
Псиз Г. се появи въ голБми множества на много мЪста въ 
Западна-България и причини значителни повреди, както на 
житнитЪ посеви, така и на бостанитЪ. Написаха се за борбата 
съ скакалцитБ доста много публикации, които подробно разяс- 
ниха въпроса какъ да се бориме съ тоя бичъ на земледЪл- 
скитЪ култури у насъ. Това, обаче, което въ всички тия ста- 
тии липсва, сж > биологични данни и данни върху разви- 
тието на тоя видъ у насъ въ България. Това ме подбуди 
да предприема отхранване на тоя скакалецъ на затворено въ 
инсектариума на Царската Ентомологична Станция, за да 
мога по такъвъ начинъ да проследя развитието му отъ яйце, 
до полово зрЪло имаго. Благодарение на агронома-фитопа- 
талогъ В. Найденовъ##), който живо се интересуваше отъ 
биологията на вреднитЪ скакалци и който написа хубавата 
брошура: „Италиянскиятъ скакалецъ и борбата изобщо съ. 
скакалцитЕ“ (София 1920 год. 48 стр.), азъ можахъ да се 
снабдя презъ пролЪтьта 1920 год. съ яйца отъ тоя скакалецъ, 
събрани отъ г-на Найденова на 10 май 1920 год., въ мЪстно- 
стьта „Мала Присоя“, до с. Изворъ, Брезнишко. 

Ларвит: излЕзоха отъ казанитЬ яйца на 27 май при 
температура въ стаята 18--21С. ПрЪсно излюпената ларва е 
бЪла, черни сж само голбмитЪ сложни очи, заемащи по-голЪ- 

#) Въ дневника на Царската Ентомологична Станция въ София 
за 1920 год. се намБриха държани отъ Илчевъ бележки върху биоло- 
гията на скакалеца Саорепиз айсиз Г., които, поради важностьта 
която тоя видъ представлява за нашата приложна ентомология, азъ 
(Д-ръ Ив. Бурешъ) събрахъ и изложихъ въ настоящата статия. 

#) Сега началникъ по земледЕлието въ Министерството на Зам, 
ледЪлието и ДържавнитЬ Имоти (бел. Бурешъ). 
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мата часть отъ главата. Ларвата почернява следъ 1 до 2 ча- 
сово стоене на въздуха. Тя е 5--7 мм. дълга, черна, съ черни 
пипала, голбми черни очи. Първиятъ и вториятъ чифтъ крила 
сж бЪлезникави, покрити съ дребни черни точки, видими само 
подъ лупата; третиятъ чифтъ задни долни крака сж черни, съ 
характерни три бЪли пръстени (петна) по бедрата. Разполо- 
 жения следъ главага тораксовъ щитъ, е сжщо черенъ, но на 
задния си край завършва съ бЪло елипсовидно петно, което 
изглежда, съ просто око, като бЪла якичка задъ главата. 

С еррото събличане на кожата стана на 14 до ДА 
юний, т. е 18 -- 19 дни следъ излупването отъ яйцето. 
Ларвата е дълга 7 мм., пипалата 2 мм. Общиятъ черенъ цвЪтъ 
се запазва. Пипалата сж черни, съ бЪли пръстенчета (видими 
добре съ лупа). Първиятъ и втори чифтъ крака сж слабо ка- 
фени съ черни точици. Третиятъ чифтъ дълги крака сж черни, 
съ още по-ясно забележими 2 бЪли пръстени (ивици) и едно 
бЪло поле въ основата на бедрото, дЪто то се залавя за то- 
ракса. Главата, съ изпъкналитЬБ сложни очи, е черна. Торак- 
совиятъ щитъ е черенъ съ оше по силно развита бЪла якичка, 
която почти че обхваща и гръбната страна. Зачатки отъ крила 
липсватъ. Температурата на стаята, кждето ларвитЪ се отглеж- 
датъ (инсектариума), бЪ 20--250 С, 

Второ събличане на кожата си извършиха ларвитЪ 
на 5 до 7 юлий с. г. 

Трето събличане -- на 16 и 17 юлий с. г. Веднага 
следъ събличането ясно личатъ зачатъцитЬ отъ крила. Лар- 
витЬ хранени съ луцерна. Ядатъ охотно. Много добре се чув- 
ствуватъ на слънце. 

Четвърто събличане на кожата извършиха ларвитЪ 
на 23 до 25 юлий. РудиментарнитБ крила сж по-дълги, от- 
колкото въ предишната фаза.. 

Пето последно събличане стана на 17 августъ. По- 
о лучи се крилато напълно развито имаго. Температурата на 
стаята е 25 до 309 С. 

Пълното развитие на Сагорепиз Найсиз, отъ > излупва- 
нето ларвата отъ яйце, до получаването на възрастна крилата 
форма, при отглеждане въ инсектариума на Царската Енто- 
мологична Станция (при температура 20 до 300 С.), трая отъ 27 
май до 17 августъ 1920 год., т. е. всичко 2 месеца и 20 дни. 
При по-висока температура, а особено ако ларвитЪ сж изло- 

„жени на прЪмата слънчева свЪтлина, развитието става малко 
по бързо. 

ВъзрастнитЬ скакалци, особено женскитБ, живЪха на за- 
творено до 16 септември с. г., презъ което време се извърш- 
ваше оплодването и снасянето на яйцата, които сж събрани 
въ капсули заровени въ земята. Яйцата презимуватъ. 
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Смъзтоносно нападенне на лозата ОТЪ уървегнноядното пръмбарчв. 
Диигваогив. (Куйевогив враг Е. 

отъ Д. Йоакимовъ 

Возсрафоводел Вег Пей шини. Фо Цагиео его Найог али 
(кугрогие). враг Е. 

уоп О. Тоаклпоу, Зойа. 

Миналото лЪто 1924 г., презъ м. м. юний -- августъ, ми 
попадна случай да наблюдавамъ нападнати асми (лози) отъ 
споменатото въ заглавието, бръмбарче. 

Въ с. Турия (Казанлъшка околия) виреятъ ОКОЛО СТО- 
тина голбми асми отъ стара лоза, всички здрави и отлично 

плодоносни. Почти около половината отъ тЪхъ миналото лЪто 

(1924 г.) изсъхнаха напълно отъ нападението на споменатото 
бръмбарче. Презъ м. юний нЪкой отъ асмитЪ тамъ изсъхнали 
и при оглеждането имъ се забелезало тукъ-тамъ по стъблото 
и клонетЬ малки кржгли дупчици, около | м. м. въ диаметръ. 
Всички други надупчени така асми презъ юлий и августъ из- 

съхнаха до една. : 

Въ кои дървета се бЪ плодилъ до тогава тоя пакостникъ 
и внезапно нападналъ асмитЪ, нищо не можа да се узнае. 
При липсата пъкъ на специална литература, не можа да се 
узнае сжщо до каква степень е смъртоносно за асмата (лозата) 
нападението на тоя пакостникъ, освенъ указания, че, едно- 
временно съ другитЬ листни дървета, той напада и лозата. 

Отъ особенноститЬ при това нападение можа да се забе- 
лежи само, че на единъ чардакъ, на който виреяха три сорта 
асми (черна резекия, чаушъ и мискетъ), бъше нападната и 
изсушена само едната отъ тъхъ -- чауша. ДругитБ никакъ не 
покътнати и до сега, макаръ че разклоненията имъ се пре- 
плитаха на чардака и всички еднакво бЪха здрави до тогава. 
Въ съседенъ, обаче, дворъ, на стотина метра далечъ отъ пър- 
вия чардакъ, другъ такъвъ, съ асма само отъ черна резекия, 

цЪлиятъ бЪ напълно унищоженъ. И двата тЪзи чардаци асми 
до тогава сж били еднакво здрави. Условията, обаче, за неед- 
наквото нападение на единия и другия чардаци асми останаха 
непрослЪдени и неотгатнати. 
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Прегледъ ни вроднитв НасокОми ВЪ ли презъ 1924 с 

и борбата съ ТЪХЪ, 

Отъ П. Чорбаджиевъ. 

Шемвиск рег Ше зспвапенеп Тизекйоп П Вшошчеп 1 
Уаше 1925 

Моп Р. ТзспогЬьадлеу, Боа. 

Економичното значение, което иматъ насекомитЬ за 
стопанския животъ на България, особено за културнитЪ ра- 
стения, се увеличава всЕка година и вредата отъ тЪхъ се чув- 
ствува все повече и повече, при належащата нужда отъ едно 
по-интензивно използуване на културнитЪ растения. Гова добре 
вече се забелЪзва и отъ отдЪлнитЪ частни стопани. Нуждата 
отъ борба съ вреднитЬ насекоми става все по-належаща, а 
такава по настоящемъ се води още съвсемъ недостатъчно и 
неправилно. Като се изключатъ нЪкои по-образцови дър- 
жавни стопанства и една съвсемъ малка часть отъ частнитЪ 
такива, въ всички останали стопанства културнитЬ растения 
може да се каже сж изоставени съвсемъ безъ защита отъ 
вреднитЬ насекоми. Този недостатъкъ се длъжи на слабото 
внимание, което се е отдавало на вреднитЪ насекоми, било 
отъ страна на държавата, било отъ страна на ентомолозитЪ 
въ страната и на недостатъчната организация за защатата на 
културнитЪ растения отъ тЪхъ. Тази защита се намира още 
въ своето начало, едва сега започва да се поставя и като 
естествено последствие на това е -- една твърде слаба спра- 
вочна и информационно-статистична служба по вреднитъ на- 
секоми. Понятно е, че при такова положение не може да се 
прави пъленъ и точенъ прегледъ на економичното значение, 
което сж имали вреднитЪ насекоми за стопанството ни презъ 
1924 тодина. На всЪки случай съ положителность може да се 

„ каже, че общата загуба отъ реколтата причинена отъ насе- 
комитЬ далечъ трЪбва да надминава стотини милиона лева. 
Възъ основа на сведенията и на материалитЪ по вреднитЪ 
насекоми презъ тази година, както и на непосредствено пра- 
венитЬ лично отъ менъ наблюдения по тЪхъ,би могло да се 
направи известна, макаръ и не пълна характеристика на го- 
дината въ ентомологично отношение. 1924 година може да се 
характеризира като не особенно благоприятна за масовото 
появяване на вреднитЪ насекоми. Това не може да бжде иначе, 
защото тази година се предшедствуваше отъ една твърде 
неблагоприятна за масовото появяване на насекомитЪ година 
-- 1923 година, 
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Презъ годината се появиха масово и обхва- 
наха по-обширни пространства само следнитЪ 
насекоми: 

1. Италиянскиятъ скакалецъ (Са! ор:еписз 1 Еа- 
Исиз Г.) -- въ околноститБ на гр. Ямболъ и 20 села отъ 
околията му,--с. Керменлий (Сливенско) и около Варна мЪ- 
стностьта „Пейнирджикъ“, по посока къмъ с. Звездица. Бла- 
годарение на предприетата навреме механична борба съ лар- 
вигЬ на скакалеца, още въ тЪхната най-млада стадия, и на 
масовото прииждане на птицата скорецъ Раз! ог гозеиз |. 
въ всички застрашавани отъ скакалеца мЪста, ларвитЪ му, въ 
значителната си часть, бЪха унищожени, скакалецътъ въ по- 
възрастнитЪ си стадии не можа да се появи, освенъ единично 
и вредата отъ него остана незначителна. Въ околноститЬ на 
с. Хамзоренъ (Ямболско) бЪ забелъзано масово измиране на 
младитЬ ларви, предизвикано отъ гжбичка отъ рода Во!г!- 
115. Споредъ провЪърени сведения масовото появяване на 
италиянския скакалецъ въ Ямболско е предизвикано отъ пре-. 
летелитЬ откъмъ Казжлъ-Агашко маси отъ възрастни скакалци 
въ края на лБтото 1923 г., които сж оставили тукъ яйцата си. 

2. Зърновиятъ молецъ (5180 года сегеа!е Па 
ОПу.). -- Тази малка пеперуда за пръвъ пжть се забелЪза 
да се появява масово въ страната и то съвсемъ неочаквано, 

като обхвана значителни пространства. На много села отъ 
околиитЪ: Орханийска, Троянска, Тетевенска, Ябланска, Луко- 
витска и Ловешка, голБма часть отъ складираната оронена 
или неоронена царевица отъ реколтитЬ 1923 и 1924 год, сж. 
унищожени отъ нейнитЬ гжсеници. Отчасти пострадаха и 
нЪкои отъ житнитЬ хамбари и необраната още царевица. Като 
единственно най-сигурно средство, което би могло да се упо- 
трЪби за борба се препоржча сЪровжглерода, което се и 
изпита. р 

3. ЩитоноснитЪ въшки: Гесап!тит зр. зр. и 
Азр! То ив оз!геаеогт! 5 Сиг!, Въ края на лЪтото се 
забелъза масово изтощаване на овощнитБ градини, главно 
сливовитБ дървета, около гр. Кюстендилъ и 25 села отъ око- 
лията му, предизвикано отъ недостатъчната грижа за тЪхъ, 
въ резултатъ отъ което сж се появили масово щитоноснитЪ 
въшки отъ рода | есап! ит и отчасти Азр! 9 То ив о5!ге-. 
аеЕогт ! 5. За борба съ тЪзи щитоносни въшки отъ страна 
на Министерството на Землед. и Д. Имоти бЪха предприети 
въ широкъ размБръ демонстративни пръскания съ дендринъ. 

4. Боровата процесионка (Траите!о роеа р!- 
гуосатра зс! Е.) ГжсеницитЪ на тази пеперуда отъ нЪколко 
години сж нападали масово голЪми пространства отъ есте- 
ственитБ насаждения отъ черъ боръ около селата: Хвойна, 
Павелско, Малево и ОрЪхово (Чепеларско). Презъ последната 

зара 



59 

година количеството на тЪзи гжсеници достигна максимал- 
ность и предизвика силно повреждане и изсъхване на голъма 
часть отъ нападнатитЬ дървета. Противъ този вредитель се 
предприе изрЪзване на гжсеничнитЪ гнЪзда и умъртвяване на 
съдържащитЪ се въ тЪхъ гжсеници. 

По отдЪъЪлнитЪ култури като по-важни први 
ва да се отбелЪжатъ следнитЪ насекоми: 

Овощнит дврвета стоятъ на първо мЪсто по повреж: 
дение отъ вреднитЬ насекоми. Най-голбма загуба тЬ сж пре- 
търпели отъ червясване на тъхния плодъ. Ябълковата пе- 
перуда Сагросарза ропопеПа 1. както и презъ 
предшестващитЪ години безпощадно е унищожавала плода 
на ябълкитЪ и крушитЪ изъ цЪлата страна и на мЪста до 50 
и повече 0/, Сливовиятъ плодъ повече е билъ засегнатъ отъ 
Сгарпо! 1: На ЕцпеБгапа Тг. и отъ Нор! осатра Еи!|- 

с утсогп! 8 К! па. Хоботника КЛрупс! | ез Басспиз Г., на- 
падащъ на различни овощни дървета сжщо изглежда да е 

- билъ повсемЪстень. По причина на малкото сведения за тЪзи 
причинители на червясването, съ тЪхъ презъ годината не се е 
водило борба. Ябълковиятъ молецъ Нуропотец! а та! - 
пеПа |. исливовиятъ Н. радеПа Г. се срещаха изъ цЪлата 
страна, но никжде въ особено застрашителни размЪри. Гж- 
сеницитЬ на бЪлата овощна пеперуда Арог!а сга !аед! Г. 
се срещаха масово въ Софийско и Радомирско. Малкиятъ 
овощенъ бЪлоядъ Зсо!у из гиди!озиз Ка. презъ годи- 
ната се появи въ по-застрашителни размЪри въ Чирпанско. 
Разпространението на последнитЬ два вредителя се дължи 
главно на небрежностята къмъ овощнитЪ дървета. ОвощнитЪ 
градини около с. Ветренъ и Кашлата (Казанлъшко) и презъ 
тази година бЪха застрашително нападнати отъ гжсеницитЪ 
на Гутап ! га Я1 зраг 1. ШЩитоноснитЪ въшки отъ рода 
Гесаптипт, Азр! 9 То! ив о5!геаеЕогт 15 Сип. и Му!!- 
|азрз ротогит Воцспе, повсемЪстно разпространени 
презъ годината сж продължавали да се развиватъ свободно 
и противъ тЪхъ борбата е била незначителна. Мъхнатиятъ 
бръмбаръ, Тгор ! по а 1 га Рода се появи въ по-малки ко- 
личества и никжде не можа да причини по-осезателни повре- 
ди на цвЪта. Сжщо така и ябълковиятъ цвЪтоядъ Ап!Цо- 
потиз ротогит |. никжде не е забелЪзанъ въ по го: 
лЪмо количество. Черната златка Сарподез ЕепеБг!оп!5 
|., която презъ 1923 г. се бЪ появила масово въ околностьта 
на Стара-Загора се ограничи. Кръвната въшка с! | гопепга 
Таптаега З< И се запазва. ЛистнитЪ въшки Ар! !5 сж 
постоянно явление по всички овощни дървета изъ цЪлата 
страна, но отъ тЪхъ особенно страдатъ по-младитЬ дорнет, 
и прасковит+. 
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Лозята никжде не бЪха масово нападнати отъ сивитЪ 
червеи на Адго! 15 г. с? |. и др. ТЪзи червеи презъ го- 
дината бЪха забелбзани въ по-голбми количества въ пипи- 
неритБ около Сливенъ. Лозовиятъ молецъ Ро|ус!го515 
Бо! гаНа з«Н И. продължава да се разпространява по ас- 
митЬ. Лозовата краста Ег!орНуез у!! 15 Гапа., макаръ исъ 
незначителни повреди е обхванала листата на всички лозя въ 
страната. Мъхнатиятъ бръмбаръ по чувствително е нападналъ 
лозовата реса около Пещера, Хасково и Чирпанъ. Презъ го: 
дината бЪ забелЪзано силно нападение на ресата огъ бръм- 
бара О пор! из Бе! ш!ае НЬ5!, въ с. Дерекьой (Прова- 
дийско). Изобщо може да се каже, че лозовата култура 
никжде не е била по-чуствително засегната отъ масовото 
нападение на вреднитЪ насекоми. 

По житнитвь растения сж забелЪзани въ по-голЪмо 
количество, освенъ споменатия вече молецъ 51 о! года 
сегеа|е Ша О1., и бръмбаритЪ: Гета пе!апора Г. -- по 
овеса и ечмика въ Софийско, Ггор! поба ПП! га Рода -- 
по ржжьта въ Пловдивско, О пор! | из Бе! ц!ае НИЗ! --по 
ржжьта въ Шуменско и около Русе и нЪколко вида отъ ро 
доветЬ АпворПпа и РНуПорегша. Сведенията за неприятелитЪ 
по тЪзи растения бЪха съвсемъ малко. 

Зеленчуковить и фуражнитъ растения сж нападани отъ 
множество насекоми, но и за тЪхъ сведенията сж съвсемъ не- 
значителни. Люцерната въ Шумерско и Русенско е силно по- 
страдала отъ люцерновия листоядъ РПу!одес!а зехри- 
пс аа Рапг. Въ Ямболско фия пострада отъ младитЪ лар- 
ви на италиянския скакалецъ Са! ор!епиз | ЕаЙсиз Г. За 
зеленчуковитЬ растения най-обикновенитЬ неприятели бЪха 
земнитъ бълхи РНуПо! гета и листнитЬ въшки АрП!5. 
Отъ последнитБ (въшкитЬ) най-много сж пострадали зелето 
и бостанитЬ. Поповото прасе Сгу! По? а|ра уши! даг! 5 Гай. 
е било постояненъ неприятель на зеленчуковитЪ градини. 

По индустриалнить растания не сж отбелЪзани особени 
повреди. Тютюновиятъ трипсъ (ТЕпря “аБас! |1п.), макаръ 
и въ по-слаби размври се е срещалъ наасъЪкжде. Ааг! из 
у! гуа 1з Г. по-маслодойната роза въ Казанлъшко сжщо се 
запазва. Цвеклото презъ годината е било застрашено отъ на- 
секомитЬ. Ливадната пеперуда РА ус аеподез 5! 1 с са з 
Г. и презъ тази година никжде не се появи въ застрашител- 
ни размБри, както това бЪ случай презъ 1921 г., и не можа 
да причини макаръ и слаби повреди. 

За горскитв култури като най-характерни трЪбва да 
се отбелъжатъ: боровата процесионка ТНаците! ороеа р!- 
гуосат ра З<НИЕ. -- масово по черния боръ въ Чепелар- 
ско; нечифтната гжботворка | упап! га д!зраг Г. -- по 
джба и бука при селата Ветренъ и Кашлата (Казанлъшко) 
и въ Русенско; джбовата листозавивачка Гог! г !х у! г! дапаГ, 
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|, -- масово по джба при Образцовия чифликъ (около Русе!; 
хоботниятъ бръмбаръ Р1ззодез по а из |. -- около Пир- 
допъ и Софийско причини изсъхване на часть отъ по-мла- 
дитЪ дървета на черния и бЪлъ борове въ изкуственитБ на- 
саждения. ВъзрастнитЪ пъкъ дървета на сжщитЪ иглолисти, 
особено въ изкуственитЬ насаждения, сж страдали отъ 
Муе!ор! 1 из р! птрегде |. Смърчътъ навсЪкжде е на- 
паданъ силно отъ короядитЬ: Р! 1 уодепевз сПа! содгар! из 
|. и |ря уродгарпиз |. Около София много дървета отъ ясена 
сж изсушени отъ ликояда Ну! ез! пиз Егах!п! Рапг. Сжщо 
много дървета отъ черниятъ боръ на общинския разсадникъ 
изсъкнаха отъ корояда |рз гесапашиз Есйи. 

21ме пт Еигора зеНеп уогкоттепде Апеп ЧДег 
Зспте!егтазда ипа ЕпсШов, пебз! ВезспгеБипда 

етег пешеп Ци егай -- Еистоб дгйпеп! 

| таседопса пт. 

хоп Ог. Бу. Вигезсп (ЗоНа). 

Два въ Европа рЪдко срещащи се видове пепе- 

руди отъ рода Еис!1о6 и описание на единъ 
новъ подвидъ Еп 1ов дгйпег! тпаседошса т. 

Отъ Д-ръ Ив. Бурешъ, София. 

Ецс! об агйпег! Н. 5. 

Негпсп ЗспаНег, ЗсптеН. Еиг.. 1, Е. 551-- 54 (1851).- 
Егеуег, Мецеге Вейг., МУ, р. 575, Е. 1, 2 (1852); -- з(ашдтдег, 
Гер!4. Спеспеп!,, р. 40 (1871); -- Цапа. Вин. Ешг., р. 40, Р!. 
Х. Е 2 (1884); - Ко, Райагагс. Дгоззситей!., р. 138, 718 
(1893); -- Мегйу, КНора!. рагавагс., р. 192, Р1. ХХХШ, Па. 
22--27 (1908); -- КбБег 11 Зейг, Дгоззспт. 9. Еге, 1, р. 54, 
Та. 22 4. (1909); -- ВигезсПп, В!дагзка АКад. Машк. ХХШ, 
р. 162 (1921). 

Оег бсптеНег та Ес тов дгйпеп Н. 5, 158 ете мепа Бе- 
Капте ипд п дег Еас"Негавиг зейеп Безргоспепе АгЬ, Дегеп 
Мегбгейшпа ПапрбасиИсп аш деп Азганзспеп Коп! пеп! (Мезо- 
рогаптеп, Аглепеп опд Кеп Азеп) БезсргапКк! 158. тп Ешгора 
мигде Дезе Аг пиг аиз Спеспепапд БеКапп! (Жаг, 1871, р. 10), 
ипд егз ит |авге 1918 уоп зепег Кбпиайспеп Нопей Рппг 
Куг!! уоп Вшдапеп аш тп Магедопеп паспдемезеп. 

Оаз Еез!ейеп Фезег А п Магедопеп 158 еп пецег Ве- 
ме! дез епдеп Вапдез г/15спеп деп Еашпеп Кеп-Азепз ипд 

„ дег Вакаппа Бтзе!. Паз Е, Фе Капре ипд Фе Рирре уоп 
ЕисШое дгйпеп! 519 515 г2ип ПешПдеп Таде Газ! ипЬеКапп! де. 
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БПеБеп. ЕБепзо ме155 тап пЬег Де Вооде Фезез Зсптейег-. 
Ппаез Газ! гис!5. п аПеп Бедешепде Мегкеп пБег Фе Гер!- 
дор его офе зпд пЬег фДезе Аг! пиг епшде Мое дезад!. 

Ечстов дгопеп зе епе оатте!йаг! уоп ешдеп Пп!е- 
гапеп даг. Е0г даз ге аПеп фДезег Аг п епгепеп ПЦп!егапеп 
ПаБеп, Бет деп Пешйдеп КИтайзспеп Вефпдипдеп аисп Фе Го!- 
депдеп 3 Цпазапде зебвг Бедегадеп: 1) ОПег осппейег!пд 
Нед зейг Его ит Егобйпа, п деп Мопаеп Магг ипЯ Арг!, 
т мейсПеп зейг гедпейзсПез ипд ипБезапфдез МеНег Пегг5с!!, 
Маз дет усптеНегпд пет дезайе!в, сср мей ги уегргейеп 
ипд уоп епет деодгар 5сп Безспгатеп Опе ги епшет апде- 
геп ПегйЬегйедеп; 2) Ге ГеБепздашег дез ЗстеНег/пдвз 158, 
ме ПЬегтацр! Бе! деп Апеп дег Сашпа ЕисНое, ете Кигге, 
Посиз#епз 3 МосПпеп уаНгепде, ипд ФДезе Кигге | еБезпдапег 
дезтайе! дет 5сптейелпда еБеп аз пс ! <1сй змей 21 уегБгейеп; 
3) Пе Род атакей, шоде дег ЕР де КопзшКНоп, 15: зейг 
зсимасН, ме! спег Цгазвапд деп осптеНегипа еБел аз Мпдег!, 
51сп ОБег дгбззеге БпесКеп Мп ги уегБгейеп. 

Зашфпдег (1841) Нав зсноп БетегкЬ дазз Де Кепаза- 
Нзспеп Ехепр!аге уосп Атаза ейуаз меззИсрег зпд а!5 д1е- 
|етдеп апз Спеспепапй. АБег егз! и |авге 1893 па! Стякор 
ЧезеБеп а!5 ете дезопдейе Цойегагв (Бе! На уапейа!) аБде- 
те Е ипд агтлеп!аса Бепяпи!, з5раег ит 1абге 1906 Па! Ко- 
Бег пос гме! пеше Еоглеп БезспеБеп пат сп д1ифа уоп 
Апдога ипф егоз5 уоп зупеп. Пе пагедопвспеп Ехетраге 
5еПеп еБеп!а!з епе Безопдеге Еогт даг, Фес! ти: дет Матеп 
зибзр. п. таседотса Беппап! НаБе. (1921, р. 162). : 

Ое Ппегаг паседоп! са де с! дет аПдетепеп Аи- 
зепеп пасп Ддег Турзспеп агйпег!. ге паппспеп Ехетр!аге 
за де, ме Бе! дгипег!, аБег ип!егвспедеп з1сП зоГогЕ уоп 
деп е егеп дигс Фе зТагк епъмсКейе зспумагге Цзаштипа 
дез огапдедеБеп Арса НесКкез дег Могдег!йде! ап дег Шшпеп- 
зейе; Фезе Игзаштипа Гей! дег ур!вспеп агйпег!. Паз Мев- 
спеп уоп песедоп! са 15: мме!55, ме Фе Дег Еуртвспеп дгй- 
пег!, иаегвспеде? згсп аБег уоп г, дигеп Фе зтагк еп м!сКе!- 
еп зс ууаггеп НесКеп дег Могдег! 0де!оБегзейе ипд Безопдегз 
дигсп де скагке ЕпимсКецшпа дез зсРуаггеп РесКез Дег геп- 
кагейе, дег г2менпа! 50 дгоз5 ипд Бгей 155 а15 Бе! дег Тур!зсПеп 
агйпег!. ОПегзере НесК уегьгейе! Зсп ашсп |апаз! дез уогде- 
геп Капдез дег УогдегШде! дедеп Фе ЕПдейуигге!, зодаз5 Фе 
2епгагейе аисп уоп дег уогдегеп 5ейе дгаш итзашт! егзспеш!, “5 
Маседопт са 15: К!епег а5 дгипег!; Де Могде ! ПдаеПапае 
15 Бе! деп Мапсвеп 165 т. пт. Бе! деп Ме Бспеп 16 т. т.. 
Ше зраппмейе дег Е0де! Бенад 26 пт., дадедеп Бе! деп 
Гурзспеп агйпег! 30-35 п. т. Пе дге! Туреп (2 (со? ипд 
1 Ф) уоп паседоп! са, Де чсп 1 дег Кбгайспеп Епюто- 
Год15спеп ЗФайоп бетег Меез#а: дез Кбпдз уоп Вшдапеп ш 
Зойа Бейпдеп, тмигдеп Бенп Пое Спита ат 1. У!, 1918 ипа 
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Бет Поче Медогит ат 18. УМ. 1918 п Нопе уоп 900--1060 т. 
дегапдеп. Пег зсптеНегипа Бедтпп! д!екй пасп Чег зсНпеезс!- 

о теге 20 Шедеп, 158 аБег пс! паша. 
Пе Пп(егапеп уоп дг0пеп Кбппеп мг пасп дет Се еве 

Шгег Меггейшпд п 2 Сгиреп епеПеп: 

1. Сгирре. Оте МаппсПеп з1пд де!Ь. Епгорае! 5сПе 
“ Каззеп. 

Зпибзро агопегт Н: 5. 1851); “ зайв" 1906, Фа 22 4: 
2  ипд 3 4; Мегиу 1908, Р1. ХХУШ, Е. 12 /. Пе Маппснеп 
54 де, пи! огапдедеБеп НесК, дег ап дег ппепзейе пк!. 
зсимагг? ипозашпи 158, МегБейшпаздебев Спеспепапа. 

биБзр. паседоп |! са Вигезсп 1921, Хейзс!. Бша. АКай. 
р. 162. Ге Мапп«пеп зтпд де!Ь, ап дег ппепзейе дешШсП зспумагг . 
итзашт#, Ге ММеБспеп ПаБеп епеп загск епъмсКейнеп П15- 
ка Шеск. МегБгейипаздемев Могд-Магедопеп. 

П Сгорре. ОТе МаппсНеп з (па ме! 5. Аз!а!5сПе 

Каззеп. 

биБзр. егоз КоБег 1909 р. 54. Ге Маппсвеп зпа 
ме!55; дег огапдедеБе НесКк 15 уеглипдегв опд ап дег ппеп- 
зейе пспЕ зсрмагг штзашп?. МегБгейнипаздеб е зупеп. 

биБзр. агп еп!аса Српцюрп 1893; зейг Та! 22 4. Ше 
Маппсйеп 5 ме!55, дег огапдедеБе НесК 156 ди епрлсКей 
пп ап дег ппепзейе деш сп зсмагг ипздип!. МегБгейцпдв- 
демек Агтешеп, пбга!сПез Мезоро!апиеп. 

Епе ЦЬегдапазрогт гу/зспеп Сгорре | ипд П, пт плейге- 
геп Мегкта!еп дег егз#еп Сгирре егманп! КОН! (1893, р. 719) 
а5 Потодепа С 5юрн. апз Мезороапеп. Ве! дезег Рогт 
зид Фе Маппсвеп пог дигсПп епе дапг зспмаспе Цтздитипа 
Бедгеп?. Цпд аз ЦБегдапдзогт глйзспеп дег П. ипд Чег |. 
Сгорре, пт! поебг Х2еспеп дег гуейеп Дгирре, пйззеп хм! 
Де уоп КоБег (1909, р. 54) ипег деп Матеп дПо? а айз 
Апдога БезсрпеБепе Рогл Бегас еп. Ве! Фезег зпд Фе 

. Маппспеп де Исп опЯ Фе сзуагге Ведгепгипд дез Ара ШНескез 
“ вейг зспмас!, еБепзо 15: Фе агйпе ВейесКипа Чдег НичЧег 0де- 

Гичегзейе аисП зейг зспумасР. 

Епс! |ое сПаг! опта Поп. 

Мепу, Кпора!ос. рагаеагс!., р. 185, Р!. ХХУП, Нд. 38--51, 
Р1. ХИХ. На. 20 (1908); -- КдБег, зейг го55-9спте!. д. Егде, 
р. 53, Та. 22 е (1909); -- КеБе! 5:19. Ш. р. 292 (1913); -- 
Вигезсп, Ваагзка АКад. МЧачк., ХП, р. 40 (1915); -- ВигезсП, 
ШИзснеу, Тгидоме Вадаг. Рпгодо!5. Огойезно, МШ, р. 21 
(1915); -- Вигезсп, ВдагзКка АсаЧ. Чашк. ХХШ, р. 165 (1921). 
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Оаз Могкоттеп Фезез осрпеНетпаз ш Епгора ууаг пос 
уог епдеп |авгеп пс! БеКапп!. збепе Меггейнипд егзшес(К! 
“сп аисп Фе КапатзсПеп 1пзеп, Могд-А са, К!еп-Азеп, Рег- 
чеп ипд Могд-пфеп. Егз! ууаргепд Чез Ва/КапКпедез ас 
28. 1. 1913 игде ФДезег с РгпейНегИпа гит ег еп Ма! ашс 1п 
Еигора аш Де СеБпде Киги-Оаф тп 50905#-ТАгатеп (писри 
мей з0 Исп уумоп деп Оагдапе!еп) уоп 5етпег Маез#а! деп Копа. . 
Еегдтпапд уоп Вшдапеп БеоБасгие!. Ез уаг дет Попеп Епото- 
Тодеп Дег Безопдегз а!5 зепг дшег Кеппег дег КПора!осегеп- 
Еацпа дег Ва жаппа!Бтзе! БеКапп! 158 пр! гобайс!, уоп Деп 
Кпедзспаираг > Веедехетр!аге ФДезез Еайегз ПелгиБппдеп. 

п детзеБеп |ейге 156 аисп Де 1 5шФфе пБег Де Гер!дор- 
Гегепгашпа дег ВаКап!апдег уоп Рго!. Н. КеБе! егзсепеп, 1 
мейспег ЕпсП | ое сПаг!опта а5 ашсп п Магедопеп (Бе! 
Мопаз!г) уогкоттепд апдедеБеп мгд. Еп ди Нег Еипдог! 
Дезез 5сПтпеНе таз п Еигора 15: дег Епдразз дез Е1и5зез 
ТгезКка Бе! Зсоре (ЯзкоЬ) п Магедошеп. Пог! уигфе ег уоп 
Рго. Негтлапп Ойгск (Мипспеп) ап 23. ит! 1917 дейапдеп ипд 
пиг гиг ВезНгитипа дедеБеп. Паз дегапдепе паппИспе Ехегар- 
Гаг 156 гууаг зсПоп еп геп сп айез ск ге! аБег посп дец“ 
Шсв Фе Кепогеспеп дег уаг. реша Егг. (Зейг, |. Та. 22 Ь.). 

Пезе дге! Ь15 |е г! Бекаплеп Ешпдопе фезез зсПтейег- 
Под8 гедеп пп Везвтп ей, дазз ег пс! ете гоНаШде Ег- 
зспетипа пп Ецгора 15:, зопдегп дазз ег еп Безапфдез Е!е- 
глепЕ дег Еашпа дег ВаКкаппатзе! дагз!е. 

Хепи (Баводегпа). зеглсоти Ро Снгарнъш. жучек, Прапеп 
кФег, Стагейовеейо въ Болгария. 

Рго!. С. Мокржецки (ЗЮегшеу се. Полша). 

Посвящается свЪтлой памяти ДЪлчо 

Илчева, безвременно погибшаго трагиче- 

скою смертю в близи горада Орхание. 

Тщагепнаг (Хуйврпив, Газодегта зеглсогив Е) ш. Вшоагео, 
Моп Ргойеззог 2. МоКггесК1, 5К1егпеуи!се, Ро!еп. 

Зтот маленьки, 3 милл.,, краснокоричневьи жучек про- 
долговато овольной формь: живет. подобно табачной огневкь 
(Ерпезца ешеПа) в кладовня и питается самъьми разнообраз- 
нъми веществами растительнаго и животнаго происхожденй, 
напримЪр : запасами риса, винньми ягодами, сухарями, каен- 
ским перцем, повреждает гербарнъмя растеня, питается также 

Мо 
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сушеноя ръбой. В тоже время он извЪстен, как злъйш и враг 
табака на складах и табачнъх издЪлй (папирос, сигар). Зтот 
жучек является космополитом, встрЪчаясь в странах стараго 
и новаго свЪта, однако особенно он вредил складам и изд+- 

лям Колумби. Сигарньй жучек оказался очень вреднътм скла- 
дам табака и в Южной Болгарии: в Ксанти, Кавала (у Згей- 
скаго моря). По словам г Д. Илчева, завъдьвавшаго Царской 
Знтомологической Станщей, в 1917 году зтот жучек сильно 
размножился на складах, повредил лучше сорта табаков, и 
цЪлъе рои жучка летали в сараи, устремляясь к окнам. Д. 
Илчевь впервье обратил мое внимание на вред, причиняемьй 
сигарвъм жучком складам табака в Болгари и передал мнЪ 
зкземплярь: зтих жучков. 

Сигарнъй жучек вюжньк странах, в том числЪ и в Бол- 
гари, имБет два поколъня. Весеннй лет жучков происходит 
въ маЪ мЪсяцЬ. Яички отклацьваются на листьях табака. Про- 
должительность змбргонантнаго развипя около 10 дней. БЪ- 
лъя личинки жучка согнуть: полукольцомъ, облацаютъ тремя 
парами ног. замЪтно волосать. Длина личинки 2 милл. Ли- 
чинки гръьзут листья табака как по краям, так и по серединЪ, 
жучки же продьрявливают круглъья дьрья в листЬ или в 
сигарЕ. При большом развипи насЪкомаго и при плохом 
уходЪ от листьев остается червоточина да табачная пьтль. 

Продолжительность жизни личинки 6--7 недЪль. Взро- 
слая личинка свивает себЪ шелковистъй, бЪльй кокон, к ко- 
торому приклеиваются остатки червоточинь, табачной пьли и. 
пр. Продолжительность стади куколки около двух недЪль. 
Вторая генеращя жучков летает въ Болгари в августъ и в 
сентябрЬ. Однако в теплъх помбщенях юга можно встрЪ- 
тить в течени всего лЪта различнья стащи насЪкомаго. По- 
слъднее перезимовъвает как в видЬ взрасльх жучков, за- 
бившияся в щели и в подполье, так и в видЪ личинок. 

МЪръг борьбъ: тЪже самья, что и с табачной огневкой 
(Ерпезцна ешеПа НЬ.) “), т. е фумигащшя (Те ЕипидаНоп 
МедПодз) или окуриване пачек табака, уложеннъя в герме- 
тической деревянной камерЪ, парами синильной кислоть (Н СМ). 
Для полученя синильной кислотъ берут щшанистъй калий (К Су) 
или щанистьй натрий (Мс СН), сЪрную кислоту и воду. Берут 
чистьи (98--9994) КСМ, кръпкую сЪрную кислоту и воду. При 
дЪйстви сЪрной кислотъ на шщанистьи кали или натр!и нас- 
тупает слБдующая реакшя: 

2 КСМ+-Н,5О, -- 2НСМ |- КО. 

(а На каждьй 18 п. пространства камерь: берут 10 дгатпт 
КСМ, 20 асгатт Н, 50, и 40 агатт водь. Воду мало по малу 

„2ся Мокржецки. Тютюновия молец (ЕрпезНа ешеПа НЬ. ) Тю- 
“ Год. Ш. Брой 2, София, 15 янв. 1922. 

5 
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вливают в глиняньй сосуд с сБрною кислотою, чтобъ: не на- 
ступило сильное нагрБване раствора. Сосуд ставят в камеру 
и кладут соотвЪтсвенное количество КСМ (или Ма СМ), завер- 
нутаго в промокательную бумагу, дабь: успЪть гермезтически 
закрьпь дверь или крьшку камерь, пока щанистьтй кали вой- 
дет в соприкосновене с сЪрною кислотою. При растворени 
послЪдняго наступает бурная реакщшя, причем вьдЪляются парьт 
синильной кислоть, убивающе в течене 40--60 минут всЪ 
стади сигарнаго жучка. Интересно отмЪтить, что в С. Аме- 
рикЪ против Сигарнаго жучка в разнъьх стащях его развитя, 
кромъ фумигащи, бьли примЪнень, сколько мнЪ извЪстно, 
впервье рентгеновске лучи различнаго напряженя и про- 
должительности. В данном случаБ, однако, опьт показал не- 
чувствительность зтого насЪкомаго к рентгеновским лучам#). 
Однако от примБненя различньх видов електрических токов 
и лучей, по нашему мнЪню, можно ожидать большой по- 
мощи в дЪлЪ борьбьг с вредньгмми насЪкомьтми. 

СлЪдует еще добавить, что, в цЪлях предохранен!я та- 
бачньк издЪли от поврежденя жучками, необходимо держать 
таковъя в закрьтъх каробках или завернутьми в бумагу, а 
также соблюдене полной чистотьг помбщений и частаго ихъ 
провЪтривания. 

Г изат пепГаззипа. 

па з0деп Вшдапепз (Кзапн, Кауайа шип Адйзснеп Мееге) 
мегдеп Фе ТаБак -- ипд ТаБаКргодиК!еейадег уот Ху!е!!пиз 
зег!согт5, зоуйе уоп ЕрПез Та е! ци е! а НЬ. (Гердор!ега) 
згагк Безсрайа:. 

Оег Мепаззег Безсргев! Фе Воофе дез 2даггепКаегз, 
месвез 11 Вшдапеп ге! Сепеганопеп егмей5!, ипд 4, а!5 
даз Безе Мие! Юг Мегрсипа аПег зафеп дез епуаргйеп 
Каегв. Фе ЕилидаНоп дег ТаБаКргодиК еп пи! деп ЮОдтреп 
дег Суапзашге ап. аи 

Оег Ашог улдте! зеше АгЬей дет АцдепКеп дез |ипдеп, 
гаепоПеп Епотоодеп Пейспо ШизспеН, мексПпег ат 14 арг!! 
1925 Бе! дег Зад: Огспате иг!ег гадзспеп Цпозапдеп зеппеп 
Тод де шпдеп ПаКе. 

Оейзспо Изспеу маг дег Егзе, дег Де Яш иплегкзатКей 
дег Мегаззегз ап деп ЗсПадеп зейепз 71дагепКавегв п Вш!- 
дапеп пс еве. 

#) Могдеп А. С. апд Киппег С. В. боте ехрегитепв НИ Коеп!деп 
гауз ироп с!дагене Беейе Гагодегта Зегпсогпе. )оцгпа! о! Есопоп!е Еп- 
тото!оду. 1913. 226--230. 

праз 
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„Вепостоянство въ илкованнето на Супарта. ораг Г. (00). 
Отъ Петръ Петковъ. 

На скжпата памятъ на покойния 
си приятель ДЪлчо Илчевъ посвъщава 

Авторътъ. 

Опвевнапотунен ос Родегувадего топ Гуталима. Фераг |. 
уоп Ребег РеЖоту”. 

За нормално се смъта жилкованието на крилата у /.)- 
статита враг 1,., когато жилкитЪ иматъ следното разположе- 
ние: на преднитЪ крила Хшбсозга“) (5с) по цЪлото си 
продължение отъ основата до върха е самостоятелно разви- 
та и не допира до съседната жилка; жилката Кадиз 1 (Е.) 
-сжщо е самостоятелна: жилкитЬ Юайгиз 2, 9, 4, 5,(Р», Р., Къ 
К.) иматъ общо начало, но К, въ по-голЪмата си часть остава 
"самостоятелно развита, а К. и Ка само къмъ върха се разе- 

„ диняватъ, а въ по-голБмата си часть оставатъ слЪти; жилката 
РР, по по-голбмото си протежение е самостоятелна. Добре 
развити самостоятелно сж и жилкитБ Мейга 1, 2иЗ (М, М,, 
Мз), а сжщо така Сиб из Ги 2 (Си С) и Апа/вз 2 (А,). 
На заднитЪъ крила -- жилкитЬ Рай!из (Ю) и Мейа ! 
(М.) не сж слБти въ корена си и сж самостоятелно развити 
по цЪлото си протежение; жилкитъ Мейа 2 из (М, и М.) 
въ основата си сж твърде приближени една до друга; Сиб!- 
из Ги 2 (Си С.) сж самостоятелно развити, а сжщо и Апа- 
Из 2 иЗ (А, и А.). 

Отъ изложеното се вижда, че въ сравнение съ общия 
типъ на жилкованието у пеперудитЬ, изобщо, тукъ у 1, утап- 
ита д1зраг 1. липсватъ на предното крило жилкитЬ Апа!!5 
Гиз (А. и А). а на задното Апа!з 7 (А). 

Още презъ 1910 г., когато, като асистентъ при Царската 
“Ентомологична Станция, предприехъ изследвания върху окрас- 
ката на Гутапита фзраг 1. и отгледахъ твърде голбмъ брой 
пеперуди, можахъ да забележа, че у много отъ индивИидитЪ 
жилкованието на крилата нЪма своя типиченъ характеръ. 
"ПровЪрихъ това и по уловени отвънъ индивиди. а сжщо из- 
следвахъ и всичкитЪ екземпляри, които притекаваше Царската 
„Енгомологична Станция и се увЪрихъ, че и у тЪхъ има 
-едно доста често непостоянство въ жилкованието. Още тога- 
ва проучихъ материала, но едва сега го разработихъ. Когато 
пъкъ правихъ, пакъ наскоро тогава, изследвания върху меха- 

#) УпотрЕбявамъ найменованието на жилкитЪ споредъ Со т 5 ос (К. 
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низма на крилното изпжване, можахъ да събера много ма-- 
териалъ и отъ развиващитЪ се крила у какавидитЪ, отъ което“ 
изучване добититЬБ резултати сжщо потвърдиха едно голЪмо: 
непостоянство въ жилкованието на крилата у възрастнитЪ. 
пеперуди. 

У женскитЪ индивиди. 

Предно крило. ВмЪсто жилката Ус да върви право: 
изпжната отъ корема си чакъ до върха и почти успоредно съ. 
предния ржбъ на крилото, тя къмъ средата си се джговидно 
вгъва къмъ Ру, на което мЪсто и К, се вдава къмъ нея. Следъ. 
това, дветь жилки пакъ заематъ характерното си положение: 
(фиг. 1). Въ повечето случаи, обаче, на мЪстото, гдето 9С. и: 

Фиг. 1. 

К, се издуватъ една къмъ друга, тЪ се попиратъ, като прс? 
тежението на допиратето може да бжде по-малко или по-го-- 
лЪмо (фиг. 2). При други случаи имаме не само допиране, нс: 

Фиг. 2; 

и пълно анастомозиране (фиг. 3) на жилкитЪ на по-кжсо или" 
по-дълго растояние. Това допиране или анастомозиране на 5С: 
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“а Ка е едно отъ най-обикновеннитЬ и най-чести непостоян- 
„ства, които се наблюдаватъ у Гутапита враг Г. 

Въ нЪкои случаи жилката Р, следъ като направи силно 
“извита джга къмъ с, или се допре, или анастомозира съ нея, 
вмЕсто да продължи по-нататъкъ пжтя си нормално, тя прави. 

Фиг. 3. 

„нова, обратна на първата, джга, къмъ Р, и минава много 
-близо до нея (Фиг. 1). ПонЪвга това приближаване отива до 
-тамъ, че само при силно микроскопско увеличение може да 
-се отличи отъ истинското сливане, както изглежда при слабо 
“увеличение. Въ всБки случай, това останало минимално ра- 
-стояние между дветЪ жилки е жълто като жилкитБ и хити- 
низирано, тъй че, макаръ и не допрени съвсемъ, дветБ жилки 
се свързватъ чрезъ междинно хитинизирано. микроскопски 
тънко пространство. ; | 

Жилката К., вмЪсто да върви въ по-голбмото си про- 
тежение почти успоредно между жилкитЬ Юи Юз ци то на 
“еднакво растояние между тЪхъ, въ едни случаи тя прави дж- 
говидна извивка къмъ Р, и тогава растоянието между нея и 
Р. става много по-малко, отколкото между нея и Юз 4, тол- 
«кова малко, че макаръ и въ действителность и да не се до- 

Фиг. 4. 

“пиратъ, но мЪстото между тЪхъ, микроскопически тънка ивица, 
„е китинизирано и ги свързва (фиг. 4). Въ други случаи пъкъ, 
“Ю», следъ като се отдъли отъ К., върви малко самостоятелна, 
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а следъ това се извива къ РЮ. 4 и анастомозира съ нея по- 
едно по-кжсо или по-дълго протежение, а къмъ върха си пакъ- 
се отдБбля и самостоятелно завършва на предния ржбъ на 
крилото (фиг. 5). По такъвъ начинъ, при основитЬ на Р, и. 
Кз , се образува една клетка. 

Друга особенность въ жилкованието на крилото е поя- 
вяването на изчезналата жилка А, Въ едни случаи тя доста: 
ясно личи, като започва отъ корена на крилото и добре раз- 
вита, макаръ и съвсемъ тънка, отива чакъ до външния кри-- 
ленъ ржбъ и е видима даже и безъ микроскопъ. Въ. други: 
случаи отъ А, има само слеци, по-слабо или по-силно проявени; 

Фиг. 5. 

Интересно еи появяването понЪкога на една жилка, 
която започва отъ корена на крилото и върви между Р и М,. 
като свършва при върха на напречната жгловата жилка, която- 
е по срЪдата на крилото и свързва К съ М. Тази жилка 
бихме могли да наречемъ Хепиа!з (2), поради централното: 
й попожение въ крилото. Въ едни случаи 2 добре личи, като 
започва отъ самия коренъ на крилото и когато достигне до 
централното тъмно петно, което се намира предъ жгловатата. 
напречна крилна жилка, тя се раздвоява и единиятъ й край: 
достига върха на жгловатата напречна жилка, а следъ като: 
го премине, по-нататъкъ става все по-тънъкъ и по-тънъкъ, 
докато почти се изгуби. Другиятъ пъкъ край (клонъ), който 
има почти дебелината на самата 72, върви подъ първия клонъ 
докато достигне и се слЪе съ жгловатата жилка на онова: 
мЪсто, близо до което излиза жилката ММ, и дори на пръвъ 
погледъ въ микрокоскопа изглежда като че М, е про-- 
дължение на 2 (фиг. 6). При други случаи отъ 2 има добре 
запазенъ остатъкъ при върха на жгловатата жилка по посока 
къмъ корена на крилото. При трети случаи пъкъ, по цЪлото: 
мЪсто, гдето би трЪбвало да минава жилката 7 има запазени 
съвсемъ слаби, прекжснати следи, виждани само при микро-- 
скопско увеличение. 

Задно крило. Едно отъ най-обикновеннитЪ непосто- 
янства въ жилкованието е приближаването, или допирането). 
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или анастоиозирането на жилкитЪ 5с и К на по-кжсо или по- 
дълго протежение, по сжщия начинъ, както това е описано 
за си Ю, на предното крило. 

Фиг. 6. 

И тука, въ нЪкои случаи, жилката 2 се появява, При 
едни екземпляри тя добре личи, макаръ и много тънка, отъ 
корена на крилото чакъ до върха на напречната жгловата 
жилка въ срЪдата на крилото, следъ което нататъкъ тя се 
постепенно изгубва. При други пъкъ екземпляри могатъ да се 
видятъ въ микроскопа само следитЪ й, така както това е опи- 
сано за предното крило. 

При нЪкои екземпляри малката напречна жилчица между 
К и основата на М, липсва, поради което изглежда като че 
ла К е раздвоена на два правилно раздалечени клона, дол- 
ния отъ които е М.. 

Една важна особенность въ непостоянството на жилко- 

ванието е и появяването на А,, въ едни случаи по-добре раз- 

вита, въ други -- само къмъ корена на крилото, а въ трети 

-- отъ нея се запазватъ само съвсемъ слаби, прекжснати следи 

по цълото й мЪсто. 

У мжжкитЪ индивиди, 

Предно крило. ЖилкитЬ Зс и Р, се или много при- 
ближавагъ една до друга, или допиратъ, или пъкъ анастомо- 
зиратъ на по-кжсо или по-дълго растояние, както и при жен- 

„скитЪ, само че тЪзи отклонения сж твърде рЪдки тукъ, докато 
при женскитЬ индивиди се срЪщатъ много по-често. 

Въ рЪдки случаи се забелезватъ и съвсемъ слаби, микро- 
скопически следи както отъ 2, така и отъ А. 

: Задно крило. Анастомозата или допирането на жил- 
кигЬ си ЯК се по-често срЪща, отколкото при преднитЪ крила. 
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Отъ жилкитБ 2 и А, се срЪщатъ много на рЕдко и то 
само микроскопически следи, 

Всичко изложено до тука би могло да се вземе като слу- 
чайни неправилности, или като непостоянство безъ опредБлена 

смисъль. Обаче, ако направимъ по-дълбоки проучвания, ако 
" обърнемъ внимание на най-близкитБ до Гутапита Физраг 1. 
родове и сЪмейства ще видимъ, че всички тБзи отклонения 
отъ нормалното жилкование не сж нищо друго, освенъ ата- 
вистични белези, напомнящи у Гутапиа Фзраг 1. жилкова- 
нието въ сродни ней родове. Имзнно: Анастомозата между 
жилкитЬ Зси Р се срЪща като постояненъ белегь у родо- 
ветъ Нурогуппа и Огоуа, който сж по-стари родове отъ сж- 
щото съмейство. Анастомозата на Р, съ Ра 4 се сръЪща като 
постояненъ белегъ 1) пакъ у рода Огоуйа отъ сжщото с+- 
мейство, 2) у родоветЬ Осгапига, Горйпор!егух и пр. отъ фи- 
логенетически сродното сЪмейство Мойодопийае и 3) у рода 
СшШх отъ сжщо филогенетически сродното сЪмейство Оге- 
рапдае. 

Централната жилка 7 между Райиз и Мейа запазва 
постоянни по-силни или по-слаби остатъци у родоветЬ Еиргос: 
118 и РогШезга отъ сжщото сЪмейство, а сжщо и у сЪмей- 
ството Таитаорое!дае (напр. у рода Таитагороеа), у сЪмей- 
ството Могойопидае (напр. родоветЬ Писгапига, Горпор!егух. 
Рураега) и у сЪмейството Огерапйае (у рода Огерапа). Раз- 
двоената 7 я намираме сжщо раздвоена въ видъ на постоян- 
ни следи у рода Огсгапига и отчасти и у рода Рураега стъ 
сЪмейството ЛМо?одопидае, което раздвоение се явява като 
гостатъкъ отъ общи прадЪцни форми, отъ които въ друго пъкъ 
направление сж се развили сЪмействата Нера !дае и Со- 
551дае у които и до днесъ сжществува разклонена централ:. 
ната жилка на преднитБ и задни крила. 

Остатъци отъ жилката 4, се срЪщатъ у Гутапи ае 
като постоянечъ белегъ у рода ЕшргосИз и на дветБ крила, 
а у рода Рог теза на задното крило. У сроцнитЬ и фило- 
генетически по-стари сБмейства постоянни следи отъ жилката 

А, сръщаме напр. на предното крило у Таитайороейае и у 
Хоюдопидае (рода Гсгапига). 

Всички изброени много често срЪщащи се атавистични 
прояви въ жилкованието на Гутаткуга а!зраг 1. ни показ- 
ватъ, че тази пеперуда като, видъ е още не много старъи съ 
не напълно установени характерности. 

Както се вижда отъ по-горе изложеното, по-голБми не- 
постоянства показватъ женскитЬ индивиди, отколкото мжж- 
китБ. Това можемъ да си обяснимъ съ обстоятелството, че 
женскитБ индивиди сж извънредно неподвижни, тогазъ когато 
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мжжкитЪ см пъкъ много подвижни. Ето защо жилкованието 
у мжжкитБ се е много повече диференцирало и проявява по- 
слаби атавистични белЪзи, отколкото женскитЪ, у които по- 
ради неподвижностьта, новитЬ белЪзи не могатъ бързо да се 
обособятъ и жилкованието още силно напомня прад Ъдната 

"форма. ( 
Всички материали сж запазени въ сбиркитЬ на Царската 

"Ентомологична Станция. 

НашитЪ насекомоядни птици. 

отъ К. Т. Кузевъ 

ПБег ипзеге пзеК!епгеззепдеп Убае!. 
топ К. Т. Кигеу, 5ойа. 

ТЪ наброяватъ приблизително 140 вида, живущи изъ го- 
риститЬ и храсталачни мЪстности на планинитЪ и равнинит, 
"изъ овощнитЬБ градини, парковетБ, разсадницитЬ, обработе- 
нитБ и необрабени полета, а една часть и по населенить 
мЪста. 

Отъ тЪхъ около 55 вида сж мЪстни, т. е. прЪБкарватъ у 
„насъ и четеритЪ сезона на годината, а останалитБ, кои по- 
рано, кои по-късно презъ есеньта, отлитатъ на югъ, за да се 
завърнатъ на следующата пролЪть. Повечето иматъ инстинкта 
„да се придържатъ о старитЬБ си мЪстогнЪздения и дори да 
използуватъ миналогодишнитБ си гнЪзда, ако ги намЪратъ 

. уцъЪлели. 
Тия, въ болшинството си малки и беззащитни, полезни и 

приятни, като добри пЪвци, представители на пернатото цар- 
ство, сж изложени на постоянно преследване и изтребление 
оть множество неприятели -- грабливи птици, хищни мл Ъко- 
питающи, а не малко и отъ човЪка, и то особено въ Бъл- 
гария, кждБто броя на вреднитЪ животни е твърде голЪмъ, 
па и въ населението липсва достатъчно съзнаиие да ги щади 

"и покровителствува, като свои приятели. 
Така може да се обясни защо нашето Отечество, въп- 

"реки благоприятнитЬБ климатически и орографически условия, 
не се отличава съ голбмо изобилие на насекомоядни птици. 

Свраката, гарванътъ, сойката, соколитЪ, ястребитЪ, ка- 

терицитЪ, бЪлкитБ и много още други хищници, безнаказано 
„ги унищожаватъ ежегодно въ голБми количества. 

Нашето население, особено селското, нЪма и представа 
"за ползата отъ тия птици и за това често сме свидЪтели на 
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безмислено и безмилостно изтребление не само на възраст- 
нитЪ, но и на тЪхнитЪ малки, яйцата и гнЪздата имъ. | 

Чл. 4 отъ закона за лова изрично забранява биенето- 
въ всЪко време на насекомояднитЪ птици; горското отдЪле- 
ние при М-вото на ЗемледЪлието неотдавна възложи на под- 
ведомственнитБ си инспектори и лесничеи да държатъ пуб- 
лични беседи предъ населението въ районитБ си и изтжкнатъ 
каква грамадна полза принасятъ на човЪка тия птици, като 
унищожаватъ неуморно вреднитЪ за всички видове култури 
насекоми и че отъ гледище на собствения ни интересъ, ние: 
трЪбва да ги имаме всЪкога подъ свое покровителство про- 
тивъ многото имъ врагове. 

Управителното тЪБло на ловната организация сжщо апе- 
лира въ всЪки брой на съюзното списание „Ловецъ“ къмъ 
многобройнитЬ си членове-ловци. да щадатъ пойнитЬ птици, 
особено въ периода на размножението имъ. | 

Това, безпорно, е прекрасно начинание, но за да се до- 
биятъ очакванитЬ резултати, необходимо е, споредъ насъ, 
училищата да вложатъ по-голбмо усърдие отъ досегашното). 
при възпитанието на младежьта въ това направление; трЪбва 
още отъ ранна възрасть да се всади въ съзнанието на де- 
тето, че убиването на една каква да е насекомо- 
ядна птица осигурява живота на хиляди вредни 
насекоми. А това налага учительтъ самъ добре да познава. 
полезнитБ птици, за да може да ги посочи на ученицатЪ си, 
което, за жалость, у насъ не е така, защото орнитологичната 
литература е слабо застжпена, макаръ и въ популярна форма. 

Наистина трудно и смъло е да твърдиме, че знаеме на- 
пълно какъвъ е хранителния режимъ за всЪка отдЪлна птица, 
но отъ наблюденията отъ любопители-орнитолози и специя- 
листи въ свободната природа, въ зоологическитЬ градини, въ 
изпитателнитЬ орньтологични станции, отъ правенитБ дисек- 
ции на случайно или нарочно хванати екземпляри, сж добити. 
данни, които доказватъ, че съвсемъ малъкъ е броя на пти- 
цитЪ -- чисти вегетариянци, а още по-малко сж тия, които се: 
хранятъ изключително само съ насекоми. Болшинството отъ. 
насекомояднитЪ птици, особено мЪстнитЬ, допълнятъ храната 
си съ трЪвни сЪмена, пжпки, житни зърна, сЪмената на гор-- 
скитЪ дървета, съ разни плодове и други растителни части, 
совитЬ -- зШадае, поради голЪмия обемъ на тЪлото имъ, сж. 
принудени да задоволяватъ глада си, освенъ съ множество. 
насекоми и съ разни птици и малки млЪкопитгющи. : 

Като чисто насекомоядни нашенски видове можеме да 
посочиме: козодоя--Сар тш!4из ецгораешз, бързолетн -тЪ-Сур-: 
зе! из, мухоловкитБ--Мизс!сара, лЕстовицитЪ--НпипдиФае, лива- 
дарчетата--РгапИсо!а, малката сврачка--| апиз пи пог, стърчи-. 
опашкитБ-- МобосШа, въртошийката- -|упх Тогаша, дъждовни- 
кътъ--Мегорз аргаз!ег, папуняка --Прира ерорз и др. 
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Хранатъ се и съ тревни семена и ягоди: кукувицата 
Сисшиз сапогиз, кралчетата Кедш! 5, чучулигитЬ Аацда, сла- 
веятъ |изсита риПоте!а, синигеритЪ Рагиз, чинкитЬ ЕппаШа,. 
зидаркитЬ зНа, коприварчетата зу Ма и др. 

Ядатъ, като допълнителна храна, семената на горскитъ 
дървета: черния кълвачъ -- Огуосор!5 папейз, пъстритЪ къл-“ 
вачи -- Пепдгосориз, хвойновия дроздъ -- Тигдиз рПап?5, име- 
ловия проздъ -- Тотдиз узстуогиз, пойния дроздъ -- Тигдиз. 
пиуз1сиз, копринарката -- АпреПз дауг!из и др. 

Посещаватъ овощнитЪ градини и лозята заради месеста-- 
та часть на плодоветЬ или за костилкитЬ имъ: черешарката 
-- Соссойгацз ез упдагв, черния косъ -- Тигдиз пегща, ско- 
рецътъ -- Згпиз ушда5, авлигага -- Опо!из да Бша и пр.. 

Въпреки това и последнитЪ две категории птици фигу- 
риратъ въ списъка на полезнитЬ и, следователно, като та-- 
кива, които подлежатъ на покровителствуване, защото мал- 
ката вреда, която действително пренасятъ на посЪвитЪ, зе-- 
ленчуковитЪ градини, овошнитЪ дървета и горитЪ, се много-- 
кратно компенсира съ ползата отъ унищожаването отъ сж-- 
щитЪ на хиляди насекоми отъ всички видове въ всички ста-; 
дии на развитието имъ. 

Полезни сж и всички сови -дневни и нощни; тЪ наистина 
нападатъ на дивеча и нъкои малки птици, но изтребватъ и. 
сума вредни гризачи. 

Споредъ мЪстото, кждето гнЪздатъ и прекарватъ по-- 
голбмата часть отъ живота си, едни птици сж полезни като: 
горски обитатели, други за овощнитЪ градини, трети за посе- 
витЪ, нъкои сж ценни изтребители на комаритЪ и т. н. 

Приложената таблица има за цель да даде приблизи- 
телна представа за ползата отъ нашитЪ насекомоядни птици.. 
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Нпигледни тиблица за ползата отъ нашитъ насекомоядни птици. 

НАИМЕНОВАНИЕ 

НА 

ПТИЦИТЪ 

| Черенъ кълвачъ 
4 Огуосориз паг!из 

| Пъстъръ кълвачъ: 
| Пепдосориз 

Зеленъ кълвачъ 
Сеппиз уг1415 

За нивитЪ За ливадитЪ 

4 Самодивско пиле. отемаца пиене То 

1 Зупх когда по ч гнрже < 
| Кукувица - - 
4 Сиси 5 сапогиз - 

| Земеродно рибарче 23 ЦАседо 15р4а 

Дъждовникъ , 

| Мегорз аргаз!ег 

1 Синя гарга 
4 Согасаз даггшш5 

Папунякъ - 
Пруира арорз леи 

Чучулига: - 
1 Ааицда 

Обикн. дърволазка. - 
1 Сега Гатт! Шаг!в 

| Горска зидарка: 
|5а саеза 

| Селска лЪстовица 
4 Нгипдо гизйса .. 

; Градска. "лЕстовица «5 
СпеПдоп игъса - - 

| Крайбрежна лЪстовица .“ 
| Со е прапа - 

: бума 

: Горски пЪвци 
4 РАЦЬозсориз 

Кралчета. 
Кед из -: 

4 Стърчи опашки: 
| МавасШа -: 

| Горска бъбрца ----- 

Апйиз шмайз 5 - : 

зе пени лер е 

е... . ос. 

х зо О Ф ; 
(ва) Кч в 

сее в 15 Е М 
2 и Е Е 6 Е да В д ( Ц 
т Е: ЕЙ е ЗЕ ос Е 5 к На 
о в тт к ощ СЕ < ми азвареаеетнерелиееннн но 
Ви РЕДА ДЕ ка ВЕЦ 5 

а. до ф 
ЗЕВ а Зиде д ЗЕ а ри 

с | ; 

па 1 В 

-- -- -- | м. ТУ Ц 

Ище шев + | пр. М ( 

+ ав ре ропра цаиии а 

ЛЕ иета м. У с Т: 

--| пр усри + 

| пр. М ; 

а аа + А Са ДИ пра хо Ви 

ААА АА -- пипр. м, М 
озеацвсти ЕСИ ВВ аксе Пред ерата 

| и мо мм 

-- ; 3 пр. ПУ, М 
да ана осн ан ее 

-- | -- + | м ПММ 

+ | -- + | м. ту 

Съра ера Ее Ирис В еее са ДР М 
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каб Ибет Оро У 

С е про Гара 

+ | пр. | У, МП 

-- г: ит м. М 

3 преиода 

Е За три у 
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Дроздове- - - - е“ 
Тигдиз Уди а сравщ 

: Ливадарчета - - - - -- : 

1 | Ргапеоа + теле ана ае 

“| Копринарка ра 

с | Атрейз дагиз 11“ 

Малка сврачка - :- - - -- пр: съ 

Тапиз шшпог - ДЕ аМерад 

Обикнов. скорецъ : :- -“: 
| 5игпиз ушааг!5 СЕДИ реди ара ет 

ова пое Асан ре ОИИИ 
Шарвазкот гозвив пето ти; пи 

„| Синигери Е 
а рРаглив По етес ри 
с | ТорбогнЕзд. синигеръ- - 
“| Ведйташз репдшШтиз - -- 

Мустакатъ синигеръ 
Рапигиз Багписиз - 

Мухоловки нее“ па 
Шазсшара 1 

| Скалисти дроздове. СЕ 

МопНисоа. И 

Воденъ козъ: е: е 5 | 

Стсш5 адиансиз ри Ми ри 
< ОрЪхче - перон аи аа ре е 

Тгод1одубез рази | ри 
Козолой Без Па ароща Е нсраЩе па 

тея | --а На-ет-. | ааванане. СарПтшдиз ецгораецз -: 
| Калугерица . 
Мапейиз спаниз + - - +: 

: Ливаденъ дърдавецъ 
Или Скех реакепзт опело” 

Совоокъ дъждосвирецъ: -| “ ди 
Оефспетиз сгерйапз - 
Бухълъ ехо жица Зе рент а ав” е 

щедрелдпамиз еее ер И и 
„| Горска улилица. пъ 
Ида ашео он Ел 

Забулена сова - 

1 |знек Наттва ооо та: 

Оре ае КА 
Даво зеорив ЕК а 

Аренс посва пДРК 
| Малка кукумявка: ---. До Ще В: 

| Шашподит раззегтипз 

„Условни знаци: -- напълно пол.; -- доста пол.; пр.з--прел. зимна. 
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" Приносъ къмъ биологията на сливовия акаръ 
(Егуоршез Ноеосор ез Ма!.) 

отъ Пенчо Дрънски. 

„Вейгад гиг Втоодфе дег РН аитепдатЬе (Егувд 
ршез Ноеосор!ез Ма!.) 
топ Р. Огепзк! (Зола). 

Въ моята статия: „Единъ вреденъ акаръ“ (Ег. Ноеосор- 
- ез МЧа!.) по сливовитЬ дървета у насъ“ 1) останаха неизяснени 
нЪкои моменти отъ живота на сливовия акаръ (Ег. Ноеосор- 

“ез Ма!.), като: образуването на пжпчеститЬ формации, въ 
които се помъщаватъ малкитЪ акарчета; времето на оплодя- 
ването на женската, снисането на яйцата и пр. Съ цель да 

- се добера до по-положителни данни по тия въпроси, презъ 
настоящия пролЪтенъ сезонъ (1925) последователно просле- 

- дихъ презъ разни времена движенията на тоя акаръ, като 
сжщевременно направихъ и редъ микроскопски наблюде- 
ния на сжщитЬ. Въ настоящитЬ предварителни бележки из- 
лагамъ резултатитЬ отъ тия наблюдения до края на м. юний. 

Прекаралъ благополучно въ скривалищата си топлата 
зима, сливовия акаръ (Ег. Поеосор!ез Ма!) се събуди рано тая 

„ пролЪть. Благодарение на топлото време презъ м. фезруари, 
въ Кюстендилъ той бЪше вече акти- 
венъ, но не се решаваше още да на- 
пусне гнЪздата си. Въ Софийско акти- 

но, още въ края на м. февруари и 
началото на м. мартъ. Следъ това оба- 
че последва твърде промЪнливото и 
хладно време, което продължии до м. 

въ скривалището му дори до м. май. 
Презъ последния месецъ (май), кой- 

то, както е известно, бЪше доста про- 
хладенъ и дъждовитъ, сливовия акаръ 
можа да използва промежуткитЬ отъ 
хубаво време и на части да се прехвър- 
рли по шийкитЬ на развилитЪ се вече 
млади филизи. Къмъ края на тоя ме- 
сецъ тЬ бЪха почти се прехвърлили «и 

Фиг. 1. се разположили на групи по 1--3 до 
5 индавиди въ основитЬ (шийкитъЬ) на 

младитЬ лЪторасли. ПрилЪпнали тЪсно до прЪснитЪ още ци- 
„катриси (фиг. 1), забили хоботчетата си въ нежнитЪ клетки 
на последнитЪ; подържани здраво отъ коремнитЬ и гръдни 
четинки, които не имъ позволяваха да се връщатъ назадъ и 
съ помощьта на опашката си, която движеха на лЪво -- на” 

1) Сведения по земледЪлието, Бюллтинъ на М-вото на Землед. 
“и Държ. Имоти, год. У!, брой 4--6. София 1925. 

витета му се прояви смжщо твърде ра- 

юли. Това сбстоятелство го задържа, 

! 

гу 
зе 
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„дЪсно, -- ясно личеше, че тЪ се стремятъ да пробиятъ и пре- 
минатъ тънкия епидермисъ на кората и да навлезатъ въ по- 
вътрешнитЪ сочни мезенхимни клетки на кората. Ако въ тоя 
ммоментъ отдЪлимъ епидермиса и погледнемъ съ лупа подъ 
него, ще забележимъ, расположени на групи отъ по 5--10 
индивиди малкитЪ акарчета да стоятъ спокойно, безъ да проя- 
вяватъ каквито и да сж движения. Това сж първитЪ индивиди, 
които сж успЪли да преминатъ всички препятствия и да стигнатъ 
подъ кората. Нови индивиди, идящи отъ вънъ, постоянно се 
присъециняватъ къмъ тЪхъ. - Къмъ края на м. май вече 
почти всички индивиди бЪха преминали епидермиса и се на- 
"станали въ сочнитЬ мезенхимни клетки на кората, кждето се 
бЪха отдали на разрушителна деятелность. 

Преди всичко, пробиването на младия още епидермисъ 
въ областьта на цикатриситЪ при основата на лЪтораслитЬ и 
преминаването на малкитЪ акарчета въ вътрешнитЪ тъкани 
на кората, се отразява крайно зле на младить филизи. Много 
отъ тЪхъ изоставаха въ развитието си, закърнЪваха и исъх- 
ваха.1) Това сж първитЪ последствия отъ пеятелностьта на 
"сливовия акаръ. 

Преминалъ въ вътрешнитЪ тъкани на кората, сливовия 
акаръ се отдава на още по-разрушителна работа. Той почва 
усилено да се храни, изсмуква жизнечитЬ сокове на сочнитЪ 
и нежни мезенхимни клетки и благодарение на това дейст- 
вие и присжтствието на десетки отъ тия индивиди, околнитЪ 
клетки почватъ усилено да нарастватъ и да се дЪлятъ, въ 
резултатъ на което се явяватъ патологически пжпчести по- 
дувания. КлеткитБ на последнитЬ отначало сж хлорофило- 
носни, но въ последствие се изпълватъ съ антоцианъ и почер- 
веняватъ. Тия подутости растатъ и наблЪгатъ на епидермиса. 

Отъ това първоначално на вънъ 
повърхно се появяватъ слаби по- 
дувания. ПоследнитБ бързо ра- 
стътъ. Отъ нарастването епидер- 
миса се пука и по такъвъ начинъ се 
образуватъ отворитЪ на пъпчици- 
тЪ. Въ дъното на всЪка една пжпка, 
въ специална празнина съ входове, 
сж разположени малкитЪ акарче- 
та. (Фиг. 2). 

Къмъ края на юни пжпкитъ 
бЪха вече окончателно оформени 
(фиг. 3). ИндивидитЬ вжтре уси- 
лено се хранЪъха и се приготовля: 
ваха за най-важния актъ презъ 

своя животъ: -> снисане на яй- 
Фиг. 2; цата и осигуряване на бждащето 

потомство. ПървитЪ снесени 

4) Такива закърнБли и исъхнали млади филизи показахъ въ за- 
“седанието на Бълг. Ентомолог. Д-ство на 12. У. 925 г. 
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яйца наблюдавахъ на 5 юли 1925 г. ито само въ. 
най-оформенитЪ пжпки. Фигура 4 ни представпява 
разрЕзъ на една празднина на пжпчица, въ която се по- 
мЪщаватъ малкитЪ акарчета. Въ тая празднина се забелЪзватъ. 
старитЪ женски, още живи, и снесенитЬЪ отъ тЪхъ яйца. 

За забелЪзване бЪше, че презъ 
време на наблюденията, нЪкои отъ 
образувалитБ се подутости (пжпчици)) 
изоставяха въ развитието си и даже 
преставаха да се развиватъ и изчез- 
ваха. Презъ пролЪтьта това беше 
обикновенно > явление, ПровЪренъ 
факта, оказа се, че малкитЬ акар- 
чета, неизвестно по какви причини, 
умираха и изчезваха отъ пжпкитЪ. 

Предполагамъ, “ че 
следствие голБмата 
влага и буйна веги- 
тация презъ настоя- 
щит пролЪтни ме- 
сеци (априлъ, май и 
юни), малкитЬ акар- 
чета неуспЪъваха да 
надвиятъ последната, | 
парализираха се въ 
дейностьта си и уми- 
раха. Ако се окаже 
това > обстоятелство. 
вЪрно, би могло съ 
успъхъ да се изпол- 

зува за борба противъ тоя вреди- 
тель на сливовитъ дървета у насъ, 
като за цельта се употребятъ нъкои. 
профилактични срелства. 

Отъ изложеното до тукъ могатъ 
да се направятъ следнитЬ заклю- 
чения : 

1. НапролЪть > сливовия акаръ 
(Ег. Ноеосор!ез Ма!) издебва благо- . 
приятенъ моментъ, напуща зимнито 
си резиденции и преминава по ци- Пи 
катриситъЪ на младитЪ лЪторасли. " 
Тукъ пробива епидермиса на по-. 

следнитБ и навлиза въ по-вътрешнитЪ тъкани, кждето, къмъ 
края на юни и началото на юли, снася яйцата си. ра 

2. ПървитЬ вредни последствия върху сливитЪ сж следствие 
атакитБ, които сливовия акаръ предприема по цикатриситъ на по“ 

Фиг. 4. 

----т ---- <<< 

ъв 

#- 

Фиг. 3. 
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младитЬ лЪторасли и плодни ижпки, за да премине въ вът- 
решнитЪ тъкани на кората. Следствие на тия атаки, много лЪ- 
торасли и плодни пжпки закърнБватъ и исъхватъ, 

3. ПоследующитЪ вредни влияния се дължатъ на жизне- 
деятелностьта на сливовия акаръ въ вътрешнитЬ мезенхимни 
тъкани. Като резултатъ отъ това се появяватъ пжпчеститБ 
образувания при основитЪ на лЪтораслитЬ, които сж патоло- 
гични явления. 

4. Благодарение прохладната и влажна тая пролбть, сли- 
вовия акаръ успъЪшно можа да се прехвърли върху новитЪ 
си мЪстожителства и да атакува чувствително пжпкитЪ и лЪ- 
тораслитЬ. -- Буйната вегетация на сливитЬ обаче, отчасти 
ще може да парализира тЪхното зловредно влияние. 

Вейгад гиг Воофе дег РНаитепдашиБе (Егуор: 
; тез Ноеосор ез Ма)). 

ооп Р. Пгепзку, зо На. 

Та пешпег АгЬей „Ее Бе! ипз уогкоттепде зспадПспе 
Сайт Бе дез РАаштепБаштез > (ЕгуорШез Поеосоркез Ма!) 
БйеБеп ешиде РипК е ПБег даз |ГеБеп Ддег РАЙ ашпоепдайтЬе 
посп ипдейап, ме г. В. пЬег Фе Еп 5 епипа дег СаПепЬИдип- 
деп, пп мекспеп Фе Кетпеп МПБеп мойпеп, ШБЬег Фе Хей дег 
ВедаНипа, дег ЕтаБаде и. 5. м. МИ дет 71е1, БезНтпе Та!-. 
заспеп пБег Дезе Егадеп ги егкипдеп, уеподе сп т дет 
Бешпдеп ЕгаИпа ги уегзвстедепеп Хейеп Фе | ебепзаиззегип- 
деп дДезег Сайт Беп ипд сеШе а!есрге! 4 епе Кейе пи Кго- 
зкор!5сПег ВеоБастипаеп пБег ДезеБеп ап. п деп уоппедепдеп 
уопашНдеп Ми еПипаеп Бипдае 1сй пип Фе ЕгдеБпззе Дезег Вео- 
Баси ипаеп Б5 Епде 1ип?! гиг Кепиш!5. 

“ Масндет Фе РйаштепдаШшп Бе (ЕгуорМез Поеосор!ез 
МЧа!.) Та Шгег СаПе аШсКИсй деп тмагтлеп У/пчег ПБегз!апдеп ПаНе, 
епмас е зте 1 Ппешпдеп Его па зспоп гес! орге ад апз Шгет 
бе иптег, ПапК дег маглеп УНегша иа Мопа! ЕеБгиаг лаг 
зе 1п Козепд! зспоп дапа!з 11 ТаНдКей, аБег Копие з1сп посП 
псНЕ епвс Пеззеп, Шге АМобпипаеп зспоп ги уепаззеп. п дег 
Педепй уоп зора пас е чсп Фе ТандКе! Дезег МПЬе еБеп- 
Гайз зепг Еп БегегКБаг, зсоп Епде ЕеБгиаг ипд АпЕапа 
Магг. Негаш #га федосп еп зейг уегапдейсвез ипд КО Шез 
МеНег ет, даз Ь15 г2ит и! аптеК. Гезег Цпизкапд Мей Фе 
МПБе зодаг Ь5 п деп Ма пеш 11 Шгет Мегзеск гигйсК. 

ММангепд дез Мопаз Ма, дег ме БеКапп+, гес! КОМ опа 
гедпепзсн маг, Копие Фе РНаштепдайтБЬе Че дагмйзспеп уог- 
Коттепдеп зспОопеп Таде аизпШгеп ипд дгиррепмеве Фе Ап- 

6 
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за 75 #еПеп дег фипдеп ТпеБе БейгаПеп. Седеп Епде Фезез Мо- 
па НаЧеп Таз! апе Сайт!Беп Фе пешеп Моппр!а е Безе # ипа 
пеп 1 Огирреп уоп 2. 3 515 5 Шск йБег Де Апза!75#еПеп Дег 
|ипдеп ТпеБе уепе# Шге ТаНдКей аиз. Пис! апдез!етит! ап де 
пос! Е зспеп Ссашсеп (На. 1.), 5Пеззеп зе ге Р0ззейп Фе гапеп 
Тейеп дег |е-егеп. Ез Пезз У<П Каг егкеппеп, дазз 51е, ип- 
Те 2 уоп Шгеп Вашсп ипд ВгизБогйеп пй Не гег 
оспмапге, Фе з1е зе уа пас гес 5 ипд пас ИпКз Бемед!еп, 
я сп Бето еп, Фе д0ппе Ердегпиз дег Кпде ги дигсБойгеп 
ипд зеБзЕ Нипдигсигизс и 0р!еп, шп пп Де 1апегеп Мезепсйуп- 
зсшс еп. ги дейапдеп. ММепп мг Фе Ердегт5 пп Дезет Ап- 
депЬ!сКе |о5165еп ипд пи! дег Горе НпешЬИсКеп, хуегдеп у/г 
БетегКеп, дазз Фе п Сгирреп уоп 5--10 пл диеп дейадепеп 
|ипдеп Сами Ьеп ясП дапг го 14 уепайеп, обпе 1гдаепд ете Ве- 
медипа ги гедеп. Шезез 54 Фе аПегег еп шпдм1диеп, лме!- 
сПеп е5 деапа, айе Нштегпззе ги ПБегмпдеп ипд ипег Фе 
Ктде ги дейапдеп. Меше пфу1диеп, узп апззеп Пегкоттепа, 
дезейеп з<П ги Шпеп. Седеп Епде дез Мопав Ма! БаНеп Таз! 
аПе |пдмдиеп Фе Ер!дегп!в разз!ег ипд магеп п Фе за! 0- 
Бгепдеп Мезепсрутзс с еп дег Кпде епдедгипдеп, могаш? 
че зкп Шгег гегЮгепдеп ТайдКкей НпдааБеп. "5 

Мог апеп Ошдеп Бппд! даз ОигсПЬойгеп дег посй. апдеп 
Ер!4егт!5 ипд даз Оигспкпеспеп дег уапдеп МИБспеп т Фе 
1пппегеп осШс еп дег Юпде, Де 50 ипдетеп загкеп з5спад!- 
дипдеп ап деп |ипдеп ТпеБеп дег Ваите Пегуог. Мейе Фезег 
ТпеБе хушгдеп дезсруасв! ипд уеггосКпетеп.”) Паз магеп Фе 
егз!еп зспадИспеп Ми гКипаеп дег ТанаКе! дег РНаитепда тт Беп. 

Масп дет Епдппдеп п Фе ппегеп 5с сеп дег Кпде 
Бедппеп Фе Сайт Ьеп ете посП гег#бгепдеге Агрей. 51е за- 
идеп Фе | еБепззаве Дег гапеп МезепсрутгеПеп ацз, ипд догсй 
Шге ТайдКей ипд Педепуаг! Бедппеп Фе БепаспЬапеп ХеПеп 
сагк ги миспег ипд зо 21 Зейеп, модигсп ра оофвспе 
Кепе зспъеПипдеп епевеп. Гезе 72е6Пеп зпф ап апдз пос 
сПогорруПНа а, гБег пп дег Рюде гаШеп зе сп по! АпШо- 
суап ипд гббеп зсП. | деп Но тгацштеп апетав дег СаПеп 
Бейпдеп зсп Де Кепеп МиБспеп. (ЯТа. 2). 

Пе егл еп СаПБИдипаеп луигдеп Епде Ма опд АЕапа 
дипр БетегК!. Зе ууаспзеп зсппеП пасп апззеп ап ипд Базеп 
Фе Ердегтв аш. пЮю!де Фезез Апуаспзепз раб! Фе Ер!дег- 
пи!в аш, ипд ашЕ зоспе Меве еп е! Де дебНпейе Сайе. |п 
дег Пее дег СаПе Бебпдеп Яс п дет пй Сдпаеп уегвеве- - 
пеп Но гашт Фе МПЬеп, дембпо е 5 --10 ап дег Ха!!. 

Педеп Епде )ип! уагеп Де СаПеп Бегейз епдай!На деБ де. 
(На. 3). Ге дулдиеп 1т лпегеп егпаптеп як Ш уегсвагк еп 
Маззе. Майпгзспенп!си Бегейееп зе з1сп аш Де уисбНазе Та- 

+) восПе уегкаттепе цпд уеггосКкпейе фипае ТпеБе ге14#е 1сп т Дег 
5 згипа дег Вшааг. Епото!од1зспеп Сезе!зспа! ат 12. У. 1925. 
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“ Накей Шгез ПеБепз уог: аш Фе ЕтаМаде ит ЗИ<Пегопа ФЯег 
“Коп деп МаспКоптепзспаН. Пе егз!еп аБде!ед!еп Етег БеоБа- 
сее сп ат 5. оп! 1925, ипд гмаг пиг п деп ат птезеп 
епрлсКейеп Сайеп. Рдиг 4 геф депо ОигсрзерпиЕ дигст деп 

. Нобгашт дег Сайеп, п Ддепеп Де МПБеп зсп Бейпдеп. п 
“ Ффезеп НоШраитеп уигдеп Фе аЖеп Меспеп ипд Фе уоп 

“  Шпеп аБдейедеп Еег Гез!дез е. 
21 БетегКеп жаге посП, дазз гиг Хей дег ВеоБаси ипаеп 

о емде уоп деп пешеп СаПеп ги зумаспзеп аитбпеп ипд з« езя- 
“Исп уегзсрмапдеп. ММагепд дез Его тдз маг Фезез ете 

о  демойпИспе Егзсветипа. Ве! дег Цпйегвиснопа гейде ез з1сП, 
“ дазз Кете Сайт! БЬспеп аз. ипЬекаптеп Сгйпдеп аБхз!агЬеп 
ипд аиз деп СаПеп уегзсругапдеп. сп пебте ап, дазз п”о!де 

„ дез загкеп Масрзитв дег РНапгеп ит Пешпдеп Егощанг (Нрг!, 
“Ма, ип) ез деп Кепеп МПбспеп пс! дейапд, Фе ПБегзагКе 

Медегайоп ги ипегЧгисКеп, зодазз Шге ТаНдКей рагаузтег! 
“ змигде ипд се 5о гит Тоде уегшей мигдеп. Еайз асб Фезез 
“ а5 псиПа егмезеп зоШе, маге ез тбдайс!, Дезез ип Кагор!е 
.  дедеп фДезеп РПаштепзспадипа егю!дгексйп аизгип еп ипд ги 

Фезет 7лмуесКе гдепд еа ргорпу!акизспез Ме! ги ег пдеп. 

ТА Виз аПеп ФДезеп ОПапедипдеп Кбппеп Б15 1е:: Го депде 
“ бсиШзве дегодеп мегдеп: 

с: 1). Пе РНаитепдайт ре мапе! деп дйпз!деп ХейриокК! 
ио Его айг аБ, уег!азз! Шге Ми еггездепг ипд мапдег! го деп 

“  Ссашсеп Дег фипдеп ТпеБе, дигспЬопг Дезе ипф КпесР 
“де шпегеп 5с сеп Шпета. 

по 2). Се егз еп зспафПсПеп Еодеп 1аззеп з1сП змаргпейнтеп 
 дейедепШсп дег Апаг!е, пуейспе Фе РАаипепдайт!БЬеп ашЕ Де 

“ Ссашсеп Ддег |ипдеп ТПеБе ипйегпебтеп, ит ш Фе ппегеп 
. берстеп дег Юпде епгидппаеп пп юде Дезег Апаг Не чег- 
“  КОготего мее ТпеБе ипд Егис#Кпозреп ипд госКпеп" ет. 

3). Ге мейегеп спад спеп Микипдеп еп/з|епеп дигсп Фе 
„ ТайдКей дег РАаштепдайт еп т деп ппегеп Мезепсвут- 

|“  встс еп. А5 Еоде Фезег еп епеп СаПепЬ!дипдеп ап деп 
. Апза7<!еПеп дег фипдеп ТпеБе, Де епе ра йо!од5спе Егзсйе!- 
„попа дагзеПеп. 

4) ПапКк дег КоМеп ипд гедпепвсНеп Мнегопд 1т Беипдеп 
Его анг Копте Фе РНаипепдайт!Ье егодгекп де пепцеп 
Моппр!ае Безтедетп ппд гесъ: Е Баг Фе Кпозреп ипд ТпеБе 

„ зспафдеп. Падедеп Копие Де Прр!де Медегацоп дег РНапгеп 
Чеймезе Фе зспадИиспе ТаНдкей Дезег Пеге рагг!узтегеп. 



ООЕНАКАИ АЩ ОЗ ВЛЕЕ ареЩи АН КИС АР ОД Пе нат ура ща 
мн СКАФРАД ВОИ СтАЦ НА 4 еи: 

5спадиспеп |пзекеп ш Вшдапеп. 

Иоп Р. Тзсвогбайл ето. 

 ВреднитЬ насекоми въ България. 

Отъ П. Чорбаджиевъ. 

Ср дег Бшаапзсвеп Епютоюдеп неКеп г пог ге аи, 1 
Рагазйеп ап: Но! осгетпиз Пе егодазег Попов. (|сбпец-. 
топдае), деипдт уоп О. доаКитом а!5 Рагаг! ашЕ деп Гагуеп 

зеПата ЕаБг. (Тасридае) ипд Мегеогиз гиБепз Мее 
(Вгасотдае), еп! десК! уоп ОП. Шзспем а!5 Рагазйеп. а де 
Рацреп уоп Догойв #иеше! Г.; СнаБгосу виз: зр. (Спа!ша 
дае) ипд СоеЙйптит п!дег Мз, (Вгосотдае) дебйлпдеп уоп 
А. К. ОгепомзК! а!5 РагазНеп аш деп |егуеп дег ЕПеде С! 1о- 
горз 1еаториз Мед. ипд посп 3 посп пс! Без гопобеп Вгасо- 
пде еБеп а! дершпдеп уоп А. К. ОгепоузК! а!5 Рагазйеп ашШ 
деп Гагуеп дег ЕПеде | азтоз 1 па с! пс! рез Мейа. 

Муангеп дег аНге 1923 ипа 1924 НаБе 1сп пеБеп деп 
ГаБогаопзспеп БеоБастипдеп ап Деп уегзстедепеп зспа- 
аПспеп тпзекеп пи! ашс Де АшаБе дезеШ, Шге Ра- 
газйепо ги уего!деп. 70 Фезет 7меске ПаБе КН Фе аш 
дегипдепеа шпуойКоттепеп Рогтеп 150Пег: дейайеп, ппа Шпеп 

сКкеш ги |аззеп. А5 Резийа: Фезег Ппегвиспипдаеп ПаБе 1с 
мее Рагаз еп ТездезеШ, уоп депеп еп Те! зсвоп Без тпи! 
могдеп 158. Моп Дезеп Апеп гадеп ешде пш Фе Пепизп 
теп. Моп деп Безиип/еп Ачеп дейдгеп 13 п деп Тасй/4а 
(О1рЕ.), 17 -- зад Сйасеидае, 11 -- Вгасотдае ипд 14 
Гсвпейтотйае (Нутеп). п дет Тощепдеп уеггесп!5 ее 
Фезе Айеп пт! епдеп Ветегкипдеп пи. : 

чоп ери (Нутепор!.), МиезеБесК уоп ие п 
(Нутепор!.) ипд К. Т. ММ еББЬег уоп Шазенлокоп (Отрйега). | ко, 

ПалКБагКкей аийз. 
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1 РТЕКА. 
Таститйве. 

Есп 1 поту!а Еезсзе Пата ЕаБг. -- Моп деп ЕгдКоКопз 
дег Кашреп уоп Адго! 15 #г? 1 с! Г., Де п деп МештБегдеп 
1 дег ЦгпдеБипа дег зад! |езКоме!: ат 25, У. 1923. дезаплте! 
могдеп зта, еглей 1сп ап 20. М. ипЯ 10. УП. деззеБеп )аНгез 
ге! УШсКке Е. Ееззе ага. 

5 + игттга а! уа НагНа. -- УМейе Рирапеп ПаБе 1<П апз 
еп егуасПзепеп Капреп уоп Гутап! гта Уд! зраг Г. уоп 
Поге Мепеп, (Вегигк Кагап ПК) еппайеп, апз ме!свеп Де ЕПедеп 
ат апгапад Мопаб )ш!! аиздезсЮрЕ зта. 

: 5 игла п!д 1 со!а Томпз. -- Еп Ехепр!аг еглей с 
Е с ап 18. У!. 924. уоп дег Капре уосп Ма!асозо та пецз! г?а 
“1, Фе пап п зоНа Тапа 

Сагсе Ша ах! Е гопз МШ. -- 8 Рирапеп егмей сб Ап- 
Гапа )ип! уоп Капреп дег Ейргосиз свгузоггвоеа |, ац5 депеп 
Епде Арг! дез Еодепдеп Оайгез Де РПедеп апззс0рНеп. 

; Сагсе Па дпауа Мед.- Еп Ехетраг зсШарНе ат 
29. МУ1. айз епег | агуе айз, меспе апцз епег апздетасПзепеп 

„ Капредез Г. а/зраг |. <атпие, ппд ет апдегез зсМорНе ат 9. УП. 
. ашз епег | агуе ап, ме! спе еБепа!з айз етег ашздемасйзепеп 

" Капре уоп Маасозота пеизита |. фагите, ипд ашсПп пос! 
зетпегзейв деп ВгасопЯ Аралейез гиб рез На!. еп! е. 

2еп:! та |1Ьа!г!з Рапг. - Еп Ехегр!аг еглей сп. 
уоп дег Кашре уоп Ешргосиз свгузоггвоеа Г. иа )ип 1923. 

: РПогасега зр. - Еде Ехепраге зс орНеп ашз деп 
Сосопз дез Дорвугиз ри? 1. (Нутеп), дегеп АНеггашре 1сА 
Ап апа ОККоБег 1923. пп дег ЦдеБипа топ Козепай Гапд ипа 

“ мекспе ясН шп деп 15. Х. деззеБеп )аНгез п КоКопз игпЬИде- 
еп. Оаз Епзс 0рНеп дег Шедеп еподе ит ЛШ ипд Аидиз! 
дез Го!депдеп айгез. 

Ра! ез раутда Мед.-Еп Ехетр!аг еглей <П уоп Кац- 
реп уоп Ешргосиз свгузоггйова Г., Пе п Зова иа Мопа! )ип! 
де ипдеп фогдеп магеп. 

Тасптпа Гагуагит Г.--2ле! Ехетр!аге зспорНеп ап 
1. УШ. 924. аиз деп Рирреп дез 5сппеНегтдз 5рлоПа за!- 
св |. ашз, Фе пи аиз )атБЬо! гидезапд! магеп. 

Тг;сНо 1 да? дагапа! 5 Те. -- Еп Ехетр!аг зснпрне 
ат 1. УП. 924, апз ейпег Гагуе апз, ме се апз епег ацзае- 
масйзепеп Рапре дез Г. Ф/зраг |. аиз дет Поге Мепеп (Ве- 
ак Кагап! к) загпие. 

ЗагсорнНааа зр. зр. -- 2уе! Апеп Фезег ЕПедеп егнеК ; Ир оса дел Рирреп дез Г. 4/зраг |.., Де а Поге Мегеп (Ве- 
оо агк Казап!к) дейипдеп могдеп муагеп. Пе Гагуеп зспрВеп 
“ Апапа Ли! 1925. ацз, еп Кепег Ге! дег ЕПедеп етриррие Яс 
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5хспоп п детзеБеп ботптег, уайгепд де ОБпаеп ит Арг!, Мат 
ипд Зип! дез Еодепдеп „айгез То!д!(еп. 

О | зсосПаеа еуопутеШае Кар. - Ме|е Ехетр- 
Гаге еглей св ит Оип! уоп деп Капреп дез Нуропотеша та- Ди 
Ипейа 7. ипд МН. радеПа |., Фе п деп Зафеп дапЬо! ипд 
5Пуеп дейипдеп луогдеп уагеп. 

ПУМЕПОРТЕРН 

Сва! стагдае. 

Спа! с!5 Ропзсо|отЬет Ош. -- Епе Рирре егней 
СП уоп деп аиздемаснзепеп Капреп дез Г. д/зраг аиз дет 
Ооге Менеп. Гезег Наш 0а!ег зШор(е ат 10. МП. 1924. ацз, 

СПа! ст г пи а Поп. -- Мее Рирре егмей с уоп и 
деп аиздемасПзепеп Кашреп ипд уоп деп Рорреп Дез 1. 4/5- 
раг, Фе и ОопПе Мегеп дейшпдеп могдеп магеп. Еп Те! дег 
Спасддеп зс пре зсвоп ит „и Ь15 ОКюоБег деззеБеп „аНгез 
аиз, Майгепд Фо ОБпдеп пп Ма! ипд АпЕапа )ип! дез Годепдеп 
дайгез Тод еп. 

бупготазр! 5 зр. -- |с. Рапд дДезе Аг паша ап деп 
шчЧег с. гиршозиз Кайвг. (Со!.) |етдепдеп Тейеп дег ОБзБаште 
пт Ко еп! ипд ЗПуеп. 

Маподоп! от егис аегеиз Мак. -- 2ме! Ехетраге 
еглей сп уоп епег Капре дез Епргосиз свгузоггвоеа Г.., Фе 
11 5оба деРшпдеп пуогдеп маг. 

Ешгу ота сгазз? пешга Азпт. -- Мейе Ехетраге - 
еглей сп уоп деп Азепабзспо еп дег ХуексНКеп аиз К0з- 
1епд! Фе ап деп 5рип!Ккаег Усойд?#ив гиощшозиз Кай? егкгапокЕ . 
магеп, 

Епгу опа зр. -- Еп!де Ехетраге еглей 1<п уоп деп а 
уегро! еп КеБепзшсКеп ашз Резс Мега, мекспе Фе агуеп Дез 
Оесатвиз реЦисепз зсор. (ОгШор!.) еп! теНеп. 

Си горасНуз со!оп п.-- Пезе Ат Гапд сп Паш- те 
На ит Апбапа )ип! ап деп. 5аптеп ипд деп айегеп Аз#еп дег 
Аре Бдите аиз „апЬо! Фе ап 5сошз та! Веспз!. (Со!.) “ 
1еде еп. | с! еглей Шп ашсПп пп уегзсШедепеп Мопайап уоп деп 

Арзсип еп дег 2лмезспКеп, РАгуйспе ипд АргпкозепЬдштеп аи. 
ЗПуеп, Зйага-бадога ицф Козкепд!, мекре ап Усодшв гшеи- 
Гозиз Кат. ипд 5с. атурда Сиег. (Со!.) |едейеп. 

Ра удегиз ссо|у+1 Азпт. -- |сА Рапд Шп Ваша. а 1 
дгоззеп Мепдеп п деп Его тпдз << ипд Боттегв топаеп ап 
деп ацз уегустедепеп ОгкспаНеп дез Гапдез з1аттепдеп 

ОБзБаштеп, ме!спе ап с. 7цош/озиз |едейеп. 
Кар! е!из гласи !аЕиз МаК. - кк егре! на 

ацсп уоп деп аиз Козепди, Тзс грап ипд 5Пуеп заптепдеп 
Орзфацтарзсип! “еп, ме сПе уоп деп Гагуеп уоп 5с. гшош!05ш8 “ 
Пенпдезис!! магеп, 
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„Корайсиз апейиз Тотв. -- Еп Ехетраг егше! 
1сП аиз деп Сапдеп пдепдепез МадеШо!гЬогКепКайегв апз Ддегп 
РипдеБиае. 

Са! о!ассиз сега!е! ае Азпт. - Епе Мепде уоп 
Ехетошагеп еп с Преп Яс уоп деп Ма!5КОгпегп апз дегп 
Веггк Огспаше, Тгоуап, Тебемеп, ДаБапИга ипд | иКоу!, мекПе 
уоп деп Капреп дез 5сптеНегпаз ЗПойога сегедеЦа ОПу. 
Пептдезис ! ммагеп. 

Ртегота|из зр. - кс е ей, еде Ехетраге ацз 
деп ап РШуорепез свайсоггарвиз Г.. (Со!.) |едепдеп ТеПеп дег 
Ркеа ехсева апз М/Шозспа -- ипд РипдеБгае. 

Ртего па! из уаг!аБ1 15 Кат. -- Еп ехепраг смей 
„кН ашз дег Капре дез Нуропотеша та пеПа 7. аиз Зоа. 

Реегота! из зр. -- Етде Ехетр!аге ег ей сП апз деп 
Цагуеп уоп Влисбиз |епиз Вон. (Со!.), мексне Фе Цпзеп 
Задоуо Пептдезис ! НаНеп. 

Те! газ! 1 сПНиз сгазз!пегу!з8 Топ, - Еппе Мепдае 
уоп Ехетр!агеп еглей 1сП ашз деп Капреп уоп Нуролотеша 
тайпеПа 2. ипд Н. радейа 1., меспе п дег ЦпдеБипа уоп 
5Пуеп ипд ОатБЬо! дешпдеп цуогдеп магеп. МУайгзсвеш!ИсН уег- 
рпдег: Дезег Рагаз! Фе Маззепегзспетипа дег Мое. 

Е |азт и5 зр. -- Оге Ехетпраге ег ей 1сП еБепзо апз 

деп Кашпреп уоп РА. тайпеПо аиз зоа. 

Еп;едоп соп! ! п! 5 Кай. -- |сп егле! Шпо Паша п 
деп Его пазтопавеп ап деп уоп с. гшошозиз |едепдеп 
Тейеп дег ОБзаште тп Коз!епа!. 

Вгасотаае. 

ЕсрПу! ив ессор одаз г! Кат. -- Епде ехепраге 
еглуе! 1сПп аиз деп АБзспиНеп ешез 7лмей5с КепБаштез аипз 
Козбеп!, мекпе уоп с. гиощозиз Пентдезис!Е хмагеп. 

Зра! из зр. -- Моп Фезег АгЕ егле! 1<сп Ехетр!аге аипз 
деп АБзспи еп уоп Рсеа ехсе!ва апз М/озсПадейгае, ме!спе 
уоп РПуорепез сва!согкарвиз 1. Пенпдезис!Е ууагеп. 

Соепорасйпуз Наг! 1а!! Кай. -- |сП егЛей по аисй 
уоп деп ап РПШуорелез сва!|соргарвиз |етдепдеп Рсеа ехсе!за 
аиз М/ПозсПпаде ае, 

51да!рпиз Гагтаз Кам. -- Епе Мепае уоп ехеш- 
" рагеп егле! 1сп апз деп Гагуеп дез Вгисйиз Геп/!з Вой. (Со!.), 
меспе Де ПЦпзеп Бе! Бадоуо ПейтдезисП! ПаНеп. 

Мт1сгор И из зогд рез Меез. -- Еп Ехетр!аг ефрирр!е 
сп ап 22.МП, деззеп Гагуеп НаБеп Шгеп Цгвргопд уоп епег 
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Капцре уоп Асгопусва рз! Г., фе п дег ПтдеБипа уоп ова 
дейпдеп маг. ; 

Арап!е!ез сопаез ив Меев. -- Мее Ехетраге ег-. 
Мей сп Ап!пдз Зипраишз деп Кашреп усп Догойз йишес! Г... 
Фе 1п деп Мепдапеп уоп | езКомей дейшпдеп могдеп магеп, 
Еп дгоззег Ргогепва дДезег Кашпреп лмагеп уоп деп Пагуеп 
Фезез Вгасопдз егКгапК!. 

А рап! е!ез у! ! ггрепптз На!. -- Еп Бедешепдеп Те! 
уоп дапг фипдеп Кашреп дез Гутаптпа Фзвраг пп дег Цтае- 
Бипд уоп Поге Менеп ууигдеп уоп деп Гагуеп Фезез Вгасо- 
пдз Пепдезис! лмогдеп. Оте пладоогт еприрре пс аго 
15-20. У. ; 

Арап!е!ез пе!апозсе! из Райх. -- сп Без ге Ехеп- 
раге ацз деп фипдеп Капоеп уоп 1. д5раг ацз дег ЦтдеБипд 
уоп дег Зад! Киззе. Оаз Аиззс 0р еп его де ш дег гмейеп 
На е дез Мопайез Ма!. 

Арап! е! ез ги Бг?рез На! -- Мее Ехетраге еглей 
1сп ат 3. УП. 924. ацз епгг зсПоп аицздемасПзепеп Капре уоп 
Ма!асозота пеиз! а, мексНе 1<п 1п дег ЦплодеБипд уоп 50-. 
На Еапа. 

Ме! еогиз | игтдиз Кие.--1сп БезИге уте!е Ехетраге 
ацз деп Капреп уоп Сагай та ехгоца НО. гиз Казапик ипд ашз 
деп Хапреп уоп Дого!з ИСГ, меспе пп деп Мешдапеп уоп. 
ГезКкоме! дейипдеп змогдеп мумагеп 

Мтсго Бгасоп ПеБе!ог Зау. -- Мее Ехепр!аге еей 
са 1 Мопа!е Бер етБег ипд ОКкоБег аиз Деп „Капреп уоп 
Ерйезиа йшейа НЬ., мекПе деп епде!адегеп Тарак 1 деп 
афеп з5спитеп ипд з“апитаКа ПБеге!еп. 

Гейпейитоптдае. 

: РПпаео депез Еиц!уага?в Ог. -- Мейе Ехепораге еп!- 
риррвеп зср пи иа оп! ав деп Руропотеша таШтпеПа Де 
1 ашз Корз еп! дезапте!: ПаБе. 

Неш! е|ез РГи!утрез (г. -- Мейе Ехетраге еглей  . 
сп АпЕапдз доп! ашз деп Кашреп дез Аро” а стааер! |. уоп 
зоНа. 

ЕрНта ез паси!а ог ЕаБг. -- Моп Дезег Аг егмей: 
еп 1 дег гуейеп На Не дез Мопав Ма! уейе Ехетраге уоп 
деп Капреп дез Тоти х оитдала |. аиз Киззе. 

Р; тр! а а егпапз Сг. с е ей пт Ма! уе!е Ехеш- г. 
раге апз деп Капреп уоп Нуропотеша тайпеПа ацз задоуо 
ипд уоп Епргос!8 сб узоггвоеа ацз ЗоНа. 

Р 1 тр! агротогут Как. - Епде Ехепр!аге ейрор:-  . 



а реп зкп Ат апдз Ма! уоп Гагуеп дег Кайег Алйолпотиз ро- 
о тогит |, мекпе пт дег ПтпдеБипд уоп зПуеп ипд шт Задоуо 

Д деипдеп могдеп магеп. 

ОрБ1о0п оБзсигиз ЕаБг. -- Фе! Ехетраге егле! 
кр аз деп ЕгдКоКопз уоп Догойв ис? 1. Ге Капреп дез 

“ есеп зпд п деп Мепдапеп уоп | езКкомейг дейипдеп ууогдеп; 
зе спгузапфепеп ат Епде дез Мопав Ма. Пе Рагазйеп 
зсипрНеп ап 25, Ма! Еодепдеп „аНгез апз. | 

Сатрор!ех зр. - Хе! Ехетр!аге е ме с! аиз Деп 
Капреп уоп Нуропотеша та пеПа майгепд дег глейеп Най не 
дез Мопаб У/ип! аиз 5Пуеп. 

Но! осгетпиз со! Нигпа | 5 Но! па. --Мее Екетр!аге : 
егне! сп уоп деп АНеггапреп дез Горйвугиз ри! |. Зе ма- 
теп пп дег ПШпдеБипд уоп Кр епд! дершпдеп ипд БПдейеп Шге 
„КоКопз п дез гмейеп НаНе дез Мопак ОК оБег 1923. 

: МезосПогиз зр. -- |сН ег е! уоп деп Вапреп дез Муро- 
„ потеша тайпеЦа ацз ЗапЬо! еп Ехегор!аг МезосПогиз, Чеззеп 
“ Айпаттеп пер! БезНтт! могдеп Кбппе. 

: Ехосвиз агауТрез Сгау. -- Моп Фезег. АгЕ егтей 
“Лев еБепзо 1п )ип! ешде Ехетр!аге аиз деп Капреп уоп Р/у- 
 ропотеша тайтеНа, Де 1п )атЬо! дейипдеп хмогдеп ммагеп. 

СПог! пешз сг! 5 а ог Сг. -- |сПп егле! еиде Ехет- 
“ рйаге еБепзо ит О)ип! апз деп Капреп дегзеБеп АгЬ, ме!сПе Щ 

“ Козбепай де ипдеп ууогдеп уагеп. : 

А пЬ!у е!ез Я 15 раг!< Рода. -- 7ме! паппспе Ехет- 
раге зсппрНеп ат 3 ипд 5 )иП уоп деп Кацреп дез Г. Ф/зраг 

„аиз, меспе 1 )ип! деззеБеп Оайгез ип ПоЧе ММенеп де! ип- 
Феп ммогдеп ммагеп. 

Ер! игиз Тпац? 51 Еог Зсор. -- Еп Ехетраг зс Пре 
И диз епег Капре уоп Тои х ойдапа |.. аи, дезатгтей: уоп ОБ- 

„ газгоу Тзс ШК Бе! Киззе. | 
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Единъ Малъкъ ПрИНОСЪ КЪМЪ ектопаразитната 
фиуна на бозлиницитъ (МопитаШо), срещащи се 

въ диво състояние въ Бългирия. 
Отъ Д-ръ Ив. Бурешъ. 

Ем кое Вейи за Дрипплогепеашта ейп!дег | 
Ш Вшдшнеп упфиогкоттепцег башденоге, 

уоп Ог. Пу. ВигезсП. 

Въ желанието си сбиркитЪ на Царската Ентомологична 
Станция да съдържатъ представители отъ всички разреди и 
семейства на голбмия класъ )пзеса, азъ още презъ 1914 год. 
се заловихъ да съставямъ и една сбирка отъ паразити, които 
се срещатъ по бозайницитЬ въ България. Съставянето на по- 
добна една сбирка среща доста мжчнотии поради обстоятел- 
телството, че въ ржцетЪ на ентомолога не така лесно попа- 
датъ самитЬ бозайници, по които той трЪбва да търси инте- 
ресуващитЪ го паразити. Поради близостьта ми до Царската 
Зоологическа Градина и до препараторската лабаратория на 
Царския Естествено-Исторически Музей, една отъ главнитЬ 
мжчнотии бЪ премахната, тъй като въ тия учреждения доста 
начесто попадатъ живи бозайници. Това последното обстоя-| 
телство е особенно важно, тъй като следъ смъртьта на бозай- 
ника, при неговото истиване, паразититЪ, срещащи се по по- 
върхностьта на тЪлото му, го напускатъ и затова не могатъ 
да бждатъ намЪрени по мъртвото животно. Особено това 
важи за бълхитЬ (Арпапрега), които напускатъ гостоприем-.| 
ника веднага (1 до 5 митути) следъ неговата смърть. А това 
извънредно много затруднява тЪхното намиране и събиране. 

Методътъ, който въ случая трЪбва да се приложи, е след-. 
ния: застреляниятъ бозайникъ веднага следъ смъртьта му 
трЪбва да се постави въ торба, направена отъ плътно бЪло 
хасе. ЩЦомъ бозайника почне да истива, бълхитЪ го напускатъ 
и се покатерватъ по бЪлитЬ стени на торбата. Понеже тия 
паразити сж черни и желто-кафяви, то тЪЬ ясно личатъ върху 
бЪлото хасе и лесно могатъ да се ловятъ отъ тамъ било на- 
право въ епруветка, било съ пръсти, или съ мека пинсетка, 
Въ продължение на 1--5 часа, споредъ голЪмината на бозай- 
ника, той бива напуснатъ отъ всичкитЪ си бълхи. Понеже. 
почти всЪки бозайникъ има свои специфични видове бълхи, 
затова събранитЪ такива отъ разни животни трЪбва да се 
поставятъ въ отдЪлни епруветки, напълнени съ 75 процентовъ 
спиртъ. На поставения въ епруветката етикетъ непременно 
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трЕбва да се отбележи името на бозайника, кждЪ и кога е 
убитъ. Ако се открие легловището на животното, добре е да 
се поставятъ въ бБли торби и намиращитЪ се въ тЪхъ пос- 
тилки отъ сламки, косми, шума и пр., въ които се криятъ 
бълхитЬ. 

Бълхи се срещатъ и въ гнЪздата на птици. Такива на- 
мЪрени гнЪзда трЪбва сжщо така да се затварятъ въ каза- 
нитБ платнени торби и да се държатъ тамъ по нЪколко сед- 
мици, за да се доразвиятъ намиращитБ се въ тЪхъ ларви отъ 
бълхи. СамитЪ гнЪзда е добре да се намокрятъ отъ време на 
време съ малко вода. : 

 ДребнитЬ бозайници е най-добре да се ловятъ съ раз- 
нитЪ видове капани, съ които се ловятъ напримвръ домаш- 
нитБ мишки и плъхове. УловенитЪ живи такива се хвърлятъ 
направо отъ капана въ платнената торба; тя бързо се за- 
тваря и се ударя нЪколко пжти о земята. Отъ такива, макаръ 
и леки удари, дребнитЬ бозайници, затворени въ торбата, осо- 
бено мишкитЪ, ровкитЪ, картицитЪ, реавкитЪ, много лесно 
умиратъ. 

ГолБмо поощрение за събиране на паразити по разнитЪ 
животни получихъ отъ английския паразитологъ К. Гогдап отъ 
2ооодса! Мизешт въ Тппа (Епдапд). Той ми изпрати и раз- 
ни видове капани за ловене на бозайници и извърши опре- 
дБлението на всички уловени отъ мене бълхи. Длъжность ми 
е да му изкажа тука моята сърдечна благоларность. 

Понеже за паразититЪ, срещащи, се по нашитЪ бозай- 
ници, не се е знаело до сега нищо, а отъ друга страна, по- 
неже познаването на бълхитЕ е отъ значение за медицината, 
понеже сж преносвачи на разни заразни болести, то мисля, 
че не е безъ полза да дамъ тука списъка на констатиранитЪ 
отъ мене бълхи съ точно означение върху кой гостоприем- 
никъ сж намЪрени. 

КонстатиранитБ отъ мене до сега бълхи--АрПпап!р:ега 
принадлежатъ на 12 видове, числящи се къмъ четиритЪхъ 
фамилии на тоя разредъ, аименно: Рис1дае, |5сппоруШдае, 
СтепорзуШдае и Нузи<орзуШдае. 

Рразгейцз рцизитейшз Зсвгев. (припЪъпъ), уловенъ нъ 
пещерата „Темната дупка“ при гара Лакатникъ въ Искър- 
ското дефиле на З. |. 1912 год. По него намБрени: 2 женски 
екземпляра Мус!ег!дорз! Па ешзагса ецзагса Патр !, 
2 женски 15зсппорзу из ос! ас! епиз Ко!еп. 

Руегур!з!вез посиша Зспгей. (прилепъ), уловенъ въ хра- 
лупа на старо дърво при с. Садово -- Пловдивско. По него 
намБренъ единъ женски екземпляръ 15 сппорзу из е! оп- 
да из хсргеБ. 

Сатв ощрез 1. (лисица), убита въ Кричимската курия 
"при Пловдивъ на 28. |. 1921 и друга, убита при с. Владая по за- 
паднитЪ склонове на Витоша планина. И по двата екземпляра 
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„По него намЪрена бълхата С! епор!! На|пиз азз! п!- ( 

“ Дружество е редактирана отъ Д-ръ Ив. Бурешъ, П. Чорба-. : 

множество бълхи отъ вида | г! спорзу На ср ГоБ1серз . 
ТазснепЬ. 4 

Хогех агапеиз 1. (землеровка), уловена въ Ша Курия. 
на 31. МП. 1924. По нея намбрени 2 екземпляра Пога орзу Па. 
дазуспетиз Ко! 5. 

Муохиз о1/з 1. (сахеръ), уловенъ въ Чамъ Курия на 
2 уУШ. 1924. По него намвренъ единъ екземпляръ Сега- 
Еорпу ив зсТ игогит усПгап(. 

ЕПотуз дгуаз Зсйг. (реавка). Единъ екземпляръ уловенъ. 
въ Чамъ Курия на 16. УШ. 1924. По него констатирани бълхи, 
принадлежащи на вида Сега! орпуШиз зсТигогит. 
бспгагпк. ( 

Еоо0п!в р1агедиз Хсигеб., шесть екземпляра, уповбии 7 
съ капанъ въ Чамъ курия на 1-- 15 августъ 1924 год. По тЪхъ “ 
намЪрени 12 бълхи, принадлежащи навида Сепор! Па! тиз 
сигоцз |. е: К. и 5 на вида Сега! орНу 5 Еисрлашени 
Ко! Пг. | 

Миз зуйтайсиз Да (горска мишка), по 2 екземпляра, уло- 
вени въ Чамъ Курия на 6. УШ. 1924 на височина 1300 м., 
констатирани следнитЬ бълхи: 4 Сега! орпуШиз Фиг !- 
диз Ко з, 2 Нуз!г! спорзу Па Та!рае Сог!ез, 
18 СъепорП + Па | пиз сигоицв |С. е! К. 

Мсгошз зибвегапейиз 5е! уз. Върху 3 екземпляра, уловени “ 
въ Чамъ Курия на 8--10. УШ. 1924, констатирани следнитЪ ви- . 
дове бълхи: 24 Сега! орпуШиз ТФБигЬтдиз Ко! Н5., - 
30 Степор!Е На! пиз ешгоиз |. е! К., 4 Погаорзу Па 
"дДазуспетиз Ко! Н5., 1 Сер орзу Па Га!ах КоШя. Из 
1 Кпой! порзу Па зрес. | 

Миз гайиз аехапаттиз Сео// г. (пълхъ), уловенъ въ са НЕ 
фия на 6. Х. 1920. По него констатирани бълхи отъ вида | ер- 
горзу Па мпизси! 1 Опаег. 2 

Сисешз тропсапз пешот Мйгр. (черногръдъ хомякъ). | 

11 ТазсПепЬ. 

Настоящата книга | отъ Известията на Българск. Ентом. 

джиевъ и П. ДрЪнски. Печатането Й е привършено на 
15 Юлий 1925 год. 
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КЪМЪ ИСТОРИЯТА НА БЪЛГАРСКОТО ЕНТОМОЛОГИЧНО 
ДРУЖЕСТВО. 
П. Чорбаджиевъ. 

Сжществуващото днесъ въ България ентомологично дру: 
жество се основа на 7 януари 1909 година. За това способ- 
ствуваха обстоятелствата, че презъ това време въ София ра- 
ботЪха нЪ колко ентомолози, а българската ентомологична наука 

бЪше вече доста напреднала. Въ сравнение съ другитЪ научни 
дружества съ специзленъ естественно-историченъ характеръ, 
като: Ботанично, Минерало-Геологично и др., които се създа- 

доха едва преди нЪколко години, Българското Ентомологично 
дружество се явява като едно отъ най-старитЬ, поради факта 
че насъкомитЪ сж онЪзи природни обекти, които винаги сж 

обръщали най-напредъ вниманието на природоизследвачит. 
Обаче, още преди да се основе настоящето ентомоло- 

гично дружество, презъ 1899 г. въ Сливенъ се бЪше образу- 
вало друго българско ечтомол. дружество „Свет улка“, 

което още съ създаването си започна да издава свой месе- 
ченъ органъ -- списание „СвЪтулка“. Явява се въпроса, какви 
причини способстваха да се образува у насъ толкова рано 

едно специално научно дружество и то въ единъ обикно- 
венъ провинциаленъ градъ, когато тогава не е имало никак- 

ви условия за образуване на специални научни дпужества, да- 
же и въ София? Въ Сливенъ по това време имаше двама 

„ ентомолози: колекционера Иосифъ-Хаберхауеръ и учителя по 
естествена история въ мжжката гимназия Христо Пигулевъ. 
Последниятъ, като възпитаникъ на германскитЬ университети 

“е ималъ връзки съ нЪмски ентомологични дружества и при 
„ завръщането си въ България донесе съ себе си идеята за 

образуване енгомологично дружество. И като учитель въ мжж- 

ката гимназия, той намъри презъ това време много благо- 

приятни условия, Споредъ мнението на най-видни западни ен- 

„ томолози изследвали Балканския полуостровъ”), околноститЬ 
на Сливенъ представляватъ една отъ най богатитЪ точки въ енто- 
мологично отношгние. Въ това лично можахъ да се убедя при 

») Бебе! О-г Н. 5феп пЬег Фе Гердор!егепашпа Дег Ва!капап- 
дег,! Те!. Вшдаапеп ипд Озпгитейеп. 5. 147. 
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многогодишнитБ ми изучваная надъ насЪкомитБ около този 
градъ. Това е дало силенъ потикъ на г-нъ Пигулевъ и е за- “ 
силило неговиятъ ентусиазъмъ къмъ ентомологични изучвания, 
Лично азъ, като неговъ ученикъ въ долнитЪ класове на гим- 
назията, помня, че той задължаваше ученицитЬ въ края на 
годината да му представятъ известно количество пеперуди и 
често правеше съ тЪхъ екскурзии изъ околноститЪ на града. 
Въ личностьта на Хр. Пигулевъ следователно се крие и една 
отъ причинитЪ за създаване на това първо Българско енто- 
мологично дружество въ Сливенъ. Но, въпреки тЪзи обстоя: 
телства, ентусиазъма на Христо Пигулевъ отъ една стра- 
на и особенно благоприятнитъ условия за > ентомологични “ 
изучвания въ Сливенъ отъ друга, това дружество нЪмаше още 
и най-необходимитБ условия, потрЪбни за едно специапно на- 
учно дружество. То изразяваше една утопична идея, то не 
можеше да се развива и да сжществува дълго време и трЪб- 
ваше наскоро да замре, както и неговия органъ СвЪтулка, 
отъ което можаха ца излЪзатъ едва 6 броя. По-подробно по 
историята на това първо Бълг. ентомол. дружество е пи-. 
сано въ статията на г-нъ Д-ръ Ив. Бурешъ: „Кратка история. 
на Българското ентомологично дружество“ “) (стр. 5--8) и въ 
студията отъ сжщия авторъ „История на ентомологичнитЬ из- 
учвания“ ##) (стр. 100--103). 

Тукъ длъжимъ да отбележимъ едно важно обстоятелст- 
во. До сега не се знаеше, какъвъ е устава на Сливенското 
ентомол. дружество и да ли той е билъ печатанъ, защото: 
отъ архивата на това дружество не сж запазени никакви до- 
кументи. Въпреки най-грижливитЪ събирания на материали за 
историята на ентомологичнитБ изучвания въ България отъ 
г-на Директора на ЦарскитЪ научни институти Д-ръ Ив. Бу- 
решъ, устава на това първо Бълг. ентомол. дружество оста-. 
ваше неизвестенъ. Заинтерзсованъ отъ това обстоятелство, 
презъ лЪтото 1925 година, при пребиваването ми за известно 
време въ градъ Сливенъ, разпитахъ нЪкои лица, които сж 
имали връзки съ г-нъ Хр. Пигулевъ и съ това дружество, за 
неговиятъ уставъ. Учителя Атанасъ Николовъ, касиеръ-дЪло: 
водитель на дружеството тогава, намври въ собственната си 
архива единъ екземпляръ отъ печатниятъ уставъ на дружест- 
вото, подпечатанъ съ собственниятъ печатъ на последното. “ 

Поради твърде голБмиятъ интересъ, който представлява днесъ 
този уставъ по схващанията за цЪлитЪ и срЪдствата на дру- 
жеството и голБбмиятъ уто тиченъ елементъ въ него, намира-. 
ме за необходимо да напечатаме изцБло този уставъ. 

#) Известия на Българското ентомологично дружество, кн. ЗЕ 
стр. 3--10, 1924 г. София. 

##) Хе В отъ Трудове на Българския наученъ земл. стопански ин- 
ститутъ, 1924, София 

(аи КД За 



Усгавье 

на Българското Ентомологично Дружество 

сСВвЪътУЛлКкИаА: 

Чл. 1. Основава се въ гр. Сливенъ Българско ентомо: 
логично дружество годъ название „ревтудка,< 

Глава |. 

Пъль. 

Чл. 2. ЦЪльта на Българското ентомологическо дружество 
„СвЪтулка“ е: а) изучването на българската насЪкомна фауна ; 
6) съставяние на ентомологически музей; в) популяризирание 
 ентомологически познания. 

Глава |. 

Средства. 

Чл. 3. Дружеството постига своята цЪль: а) чрезъ съби:- 
рание на мЪстенъ материялъ; 6) чрезъ уреждане сказки; в) 
чрезъ изложения на събрания материялъ; и г) чрезъ свой 
органъ. 

Глава |. 

Членове. 

; Чл. 4. Членъ на дружеството може да бжде всЪкой, 
- който пожелае. 

Чл. 5. ЧленоветБ сж дЪйствителни и почетни. 
Чл. 6. За дЪйствителни се считатъ онЪзи членове, коиго 

внасятъ годишно по единъ левъ. 

Чл. 7. Почтени членове сж тЪзи, които принесжтъ нЪ- 
каква морална или материялна облага на дружеството. 

Забелъжка. Настоятелството опредБля кой може да 
бжде почтенъ членъ. 

Чл. 8. ЖелающитЪ да бждатъ членове, отнасятъ се устно 
или писменно до настоятелството, което ги приема. 

Глава |. 

Управление. 

Чл. 9. Дружеството се управлява отъ шесточленно на- 
стоятелство, избрано чрезъ тайно гласоподавание за една 
година. 



Чл. 10. Настоятелството се състои отъ: председатель, 
касиеръ-дБловодитель, заведующий сбирката и трима съвЪт- 
ници. 

Чл. 11. Дружеството се представлява отъ предо ди, 
или замЪстника му, : 

Чл. 12. Настоятелството се грижи за добрия вървежъ 
на дружеството; урежда изложения, екскурзии и популярни 
скаски, : 

Чл. 13. РЪшенията на настоятелството сж въ сила, ако 
сж съгласни повече отъ половината му присжтствующи 
членове, 

Забелъжка. Въ случай на равногласие, печели страната 
на председателя. 

Чл. 14. Настоятелството е отговорно за своитЬ дЪйствия 
предъ частнитЪ и общи събрания. 

Глава У. 

Събрания. 

Чл. 15. Дружеството има два вида събрания; обши отъ 
всичкитБ ентомолози въ България и частни -- клонови съ- 
брания, 

Чл. 16. Общи събрания ставатъ ПО желанието На 
повечето отъ половината членове, а  клонови > редовни 
всБки шесть мЪсеци. : 

Зебелъжка. Извънредни засЪдания могатъ да се свик- 
ватъ отъ председателя, ако има нужда за това. 

Чл. 17. РЕшенията сж законни, ако сж гласували повече 
отъ половината на присжтствующитЪ членове. 

Забелъжка, Страната на председателя печели въ слу- 
чай на равногласие. 

Чл. 18. Събранията се считатъ за законни, ако прислт- 
ствуватъ повече отъ половината членове. и 

Забелъжка. Въ случай, че не стане събрание, при вто-. 
рото повикване засЪдаватъ не по-малко отъ тгретината на 
членовет+. 

Глава М!|. 

Права и длъжности на иленовет!». 

Чл. 19. ДЪйствителнитЪ членове сж избиратели и изби- 
раеми. 

Чл. 20. Гласоподаванията ставатъ тайно или явно, спо- 
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редъ както пожелае болшинството отъ присжтствующитъ 
членове. 3 : 

Чл. 21. ОтсжтствующитЪ отъ центра членове могатъ да 
опълномощаватъ други за въ събранията. 

1! 

Забелъжка. Единъ членъ не може да представлява 
повече отъ петь души, включително себе си. 

Чл. 22. Упълномощенията ставатъ писменно. 

Чл. 23. ЧленоветЪ сж длъжни да изпълняватъ всички 
взисквання на настоящия уставъ. 

Чл. 24. ВсЪки членъ или клоноветЬ на дружеството сж 
длъжни да даватъ сбиркитБ си за изложение, 

Чл. 25. РазноскитЬ по повредитЬ на сбиркит6, причи- 
нени по изложението, заплаща лицето или клоновото дру- 

жество, което ги е поискало. 

Забелъжка. ПовредитЪ или И БИЕВ се спродЕнате отъ 
арбитражна комисия. 

Чл. 26. Материялъ, испроводенъ за изложение, може да 
се задържи най-много три мЪсеци отъ деньтъ на получава- 
нието. 

Забелъжка. По-дълго задържания материялъ остава за 
смЪтка на искателя. 

Чл. 27. ВсЪки членъ има право да се оплаква предъ 
събранията, както и да повдига въпроси, съгласни съ цЪльта. 

Глава МП. 

Приходи. 

Чл. 28. ПриходитБ на дружеството сж: а) отъ лен нлен, 
вносове; 6) отъ материяла му; в) отъ органа ус и д) отъ 
доброволни пожертвувания, 

Чл. 29. Капитала на дружеството се внася въ в пер: 
ската Народна Банка на името: „Основенз фондъ на Българ- 
ското ентомологическо д-во „Свътулка“. 

Глава УШ. 

Общи распореждания. 

Чл. 30. Устава може да се измвни по желанието на по- 
ловината членове най-малко. 

Чл. 31. Дружеството има свой елипсовиденъ печато съ 
надписъ наоколо: „Българско етномологическо дружество въ 
Сливенъ“ и въ срЪдата „СвЪтулка“, 



Чл. 32. Праздника на дружеството е 2 май. 
Чл. 33. Настоящия уставъ се нареди и прие окончателно 

на януарий, 1829 година. 
гр. Сливенъ, 2 януарий 1899 г. 

Председатель: Хр. Пигулевъ. 
Касиеръ-дЪловодитель: Ат. Николов. 
Заведующи сбирката: П. А. Цаневг. 

Да Попово. 
СъвЪтници: !Б. М. Бакево. 

д. Пастухов». 

Горниятъ уставъ е билъ изпратенъ до всички лица, които 
сж били поканени да се запишатъ за членове на това дру- 
жество заедно съ следното писмо: 

Уважаеми Господине, 

Нашата татковина между цругитЪ си природни богатства 
крие въ недрата си и богатъ ентомологически материалъ, отъ 
чийто изучвание зависи не малко преусаЪването на нашитЕ 
гори, нашето земледЪлие, както и развитието на ентомологи- 
ческата наука. 

Въ напредналитЪ държави тъзи истина отдавна е при- 
зната и днесъ ний виждаме множество дружества, които 
пръскатъ своитЬ агенти по цЪлото земно кълбо за събирание 
и изучвание на насЪкомното царство. 

У насъ до сега нищо не е направено ; малкото познание, 
което имаме за нашитЪ насЪкоми, се дължи на разни чуж“ 
денци, който покрай другитЪ си изследвания сж ни запознали. 
и съ тази фауна, обаче, това познание е толкова малко, щото 
е нищо предъ трЪбванията на ентомологическата наука П. 

За да можемъ и ний да принесемъ своята лепта отъ. 
"една страна, а отъ друга да не чакаме чужди ржце за откри- 
ване тайнитЬ на нашето отечество, съставихме Балгарско ен- 
томологическо дружество съ седалище гр. Сливенъ, къмъ 
което числимъ и Васъ за действителенъ членъ”). 

Гр. Сливенъ, 2 януарий 1899 год. 
Отъ Настоятелството. 

Това писмо ни се изпрати отъ професора при Софий- 
скиятъ университетъ г-нъ Д-ръ Г. Шишковъ, който сжщо е 
билъ поканенъ да се запише за членъ на Българското енто- 
мологично дружество въ Сливенъ. 

Тукъ отъ страна на дружеството изказваме благодарность 
на професоръ Г. Шишковъ и на учитепя Ат. Николовъ за 
снабдяване последното съ това писмо и съ устава на дружеството. 

#) Забележка. ОнЪзи, които не жепаятъ, да съобщатъ най-късно 
до 1 февруарий т. г. чрезъ г. председателя на дружеството. 



за: ф. ОТЧЕТЪ 

ЗА ДЕИНОСТЬТА НА БЪЛГ. ЕНТОМОЛОГИЧНО Д-ВО 
ПРЕЗЪ 1925 ГОДИНА. 

1. Годишно заседание на Бълг. Ентомологично Д-ство. 

На 6 февруари 1926 г. Бълг. Ентомологично Д-ство има 
„ своето общо годишно събрание при дневенъ редъ: 

1. Отчетъ за дейностьта на Д-ството презъ 1925 г. 
2. Поменъ за + Д. Илчевъ -- биография и научна дей- 

„ ность. - Отъ Д-ръ Ив. Бурешъ. 
3. Стопанското значение на насЪкомитЬ, Отъ Д. Иоа- 

кимовъ. 

4. Санитарно значение на насЪкомитЬ. Отъ Д-ръ К. 
 ДрЪнски. : 

5. Прегледъ на вреднитЪ насъЪкоми въ България презъ 
1925 г. и борбата съ тЪхъ. Отъ П. Чорбаджиевъ. 
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и 6. ЕрПезНа егШеПа |. като неприятель на тютюно- 
витЬ складове въ Пловдивско. Отъ А. Марковичъ. 

Присжтствуваха почти всички членове и много гости, 
между които видни наши природоизпитатели и представите- 
ли отъ Природоизпитателното, Ботаничното, Минерало-Геоло- 

гично и Ловно Дружеетва. Председателя г. Георги Георговъ 
откри заседанието и даде думата на г. Д-ръ Бурешъ, който 
поздрави гоститЬ съ следнитБ думи: 

п. Г. 

“ „Трациция е въ Българското Ентомологическо Дружест- 
во, традиция сжществуваща отъ 1909 год насамъ, традиция 
създадена отъ нашия пръвъ председатель и основатель на 

„ дружеството проф. П. Бзхметьевъ, да се събираме въ нача- 
лото на всЪка година на общо годишно заседание, на което 
да канимъ и лица отъ специалности и учреждения, които 
иматъ допирни точки съ ентомологичната наука. 

Поканихме ви Господа, отъ една страна да проагитираме 
:  предъ васъ нашето ентомологическо дружество, като изтък- 

 неме неговата дейность и посочиме на по-важнитЪ моменти, 

отбелезани въ развитието на българската ентомологична нау- 
ка и отъ друга страна да изтъкнеме наново значението на ен- 
томологията, както за нашето земледЪлско стопанство, така и 
за народното ни здраве. 

До преди 17 години думата „ентомология“ почти не сж- 
- ществуваше въ българската речь,; днесь вече ентомологична- 

та наука е общепозната у насъ, а и официално призната ка- 
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то наука чрезъ специална доцентура по Ентомологията при 
Агрономическия факултетъ на Соф. Университетъ. ГолЪми за- 
слуги за тия постижения се падатъ на нашето ентомологи- 
ческо дружество. НаучнитЪ публикации по ентомологията зае- 
матъ 609 отъ всичкитЪ публикации на българскитЪ зоолози, 
а това сжщо така се дължи на задружната работа на члено- 
ветЬ на нашето дружество. 

Българското Ентомолог. Дружество е, при това, единст- 
веното такова на Балканския полуостровъ, единствено такова 
е и списанието „Известия на Бълг. Ентомол. Дружество.“ На- 
шиятъ патриотизъмъ, нашата национална гордость следова- 
телно изискватъ щото да крепиме това дружество и да по- 
лагаме грижи за неговото преуспЪване. Това преуспъване ще 
се постигне само съ общи усилия и на сроднитЬ на нашето 
дружество корпорации и учреждения. Затова и вашето при- 
сжтствие на нащето годишно събрание, Господа, е голЪма 
морална подкрепа и единъ новъ импулсъ за нашата по ната- 
тъшна научна и приложна дейность. : 

Като ви благодаря за вашето присжтствие, моля да има: 
те търпение да ислушате отчета и дневния редъ.“ 

# 

Следъ почитане паметьта на трагично загиналия членъ- 
основатель и членъ отъ настоятелството на дружеството Дълхо 
Илчевъ, секретаря изложи дейностьта на дружеството презъ 
1925 година, дейность твърде плодовита. 

Следъ отчета се прочетоха рефератитБ, съгласно дневния 
редъ. На първо мЪсто е „Помена за 7 Дълчо Илчевв и не- 
говата биография и научна дейность“, който събуди тъжни 
спомени. Неговия портретъ, наредъ съ тия на починалитЕ 
Проф. П. Бахметвевъ и Н. Нед/ьлковъ, стоеше на масата. 
ОстаналитЬ реферати направиха особенно впечатление съ. 
научно-приложната си тенденция. Всички бЪха илюстрирани 
съ изследванитБ обекти. : 

Следъ привършване на дневния редъ, членоветЬ на Бъл- 
гарското Ентомологично Дружество, като взеха предъ видъ 
голбмитЪ заслуги, които Негово Величество Царь Борисъ шШ 
има за изучването на родната ентомологична наука, най-кра- 
сиво доказателство за което служи подържаната съ такава 
голбма любовь отъ Него Царска Ентомологична Станция, 
която е единственна по рода си на БалканитЪ и личното Му 
съдействие за проучване страната ни въ ентомологично отно- 
шение, въ годишното си заседание единодушно решиха да 
провъзгласятъ Негово Величество Царь Борисъ Ш за свой 
почетенъ илено. Това решение беше своевременно предадено . 
на Негово Величество, който натоварилъ Началника на Кан- 
целарията Си г. П. Груевъ да отговори съ следното писмо: 
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София, 12 мартъ, 1926 г. 

Хе 334 До Господина Председателя 
на Българското Ентомологично Д-во 

Тукъ. 

Господине Председателю, 

Имамъ честьта да Ви предамъ, че Негово Величество 
Царьтъ прие съ особенно задоволство писмото Ви отъ 1 фе- 
вруарий т. г. подъ Ло 21, съ което му съобщавате, че на тър- 

„ жественкото Ви годишно заседание, следъ като е била поче: 
тена паметьта на покойния ДЪлчо Илчевъ, заслужилъ и неза- 
бравимъ сътрудникъ на Царя въ полето на родната ентомо- 
логична наука, Дружеството Ви е взело решение да провъз: 
гласи Негово Величество за свой почетенъ членъ. 

Трогнатъ отъ голЪмата честь, която Българското Енто- 
мологично Д-ство Му прави, Негово Величество ме натовари 
да Ви съобща, че Той приема съ удоволствие предложението 
му да бжде неговъ членъ. Сжщевременно Царьтъ държи да 
Ви увЪри, че Той не ще престане да работи лично за изуч- 
ването на българската ентомологична фауна и че Дружест- 
вото Ви ще може винаги да разчита на Неговата подкрепа и 
пълно съдействие. 

Съветникъ: (п.) П. Груевъ. 

Реши се следъ това да се изпратятъ поздравителни пи- 
сма до почетнитБ и действителни членове въ чужбина: Рго/. 
Ногшат -- Будапеща, Рго/. Ог Кебе! -- Вяена, Ог Катбои- 
зе -- Прага, Ар/е!еск -- Сапаево, Мокржецки -- Варшава. 
Почти отъ всички се получиха трогателни писма и телеграми, 
между които заслужава особенно внимание писмото на из- 
вестния старъ ентомологъ, Директора на Маджарския Ест.- 
Истор. Музей Рго!. Ог Ногма -- Будапеща, а именно: 

Видарез! 12.11.1926. 
Зепг дееппег Негг КоПеде! 

; Ше дгоззе Ебгипа, Фе Фе МиИдПедег дег Вшдапспеп Еп- 
Гото!оа15сПеп Сезейзспай аипз Апаз Шгег Дезаппдеп Пепе- 
га!уегзатпи ипа писв ги Бедгззеп Фе дгоззе ГлеБепоуйгфакей 
паНеп, Ра писр пи ашШпсиНаег Егеоде его. сп Бе дай 0г 
аПеп Неггп КоПедеп петеп 1ппазеп Папк пБегл еп ги ууоПеп. 

МИ деп Безеп ипд Негг сз!еп УМйпзспеп г даз В еп 
ипд СедеШеп дег Вшдапзспеп Епюто!одзспеп ПезеЙзспав 
ге! сппе! з1сП, п уоггйаПспег Носпас ипа, 

УНг егдеБепег Ог С. Нопуа , 
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П. Отчетъ за дейностьта на Бълг. Ентомологично Д-во 

презъ 1925 година. 

Отчетната 1925 година бЪ ознаменована съ редъ тъжни 
събития, които потърсиха страната ни и създадоха тъжно на- 
строение срЪдъ цЪлия български народъ. На 14 априлъ въ 
Арабаконашкия проходъ падна убитъ незабравимия членъ и 
секретарь на Бълг. Ентомологично Д-во ДЪлчо Илчевъ, На- 
чалникъ на Царската Ентомологична станция. Това е една 
скжпа жертва, която Дружеството ни дълго ще чувствува. И 
колкото повече се отдалечаваме отъ тъжния день на убий- 
ството му, толкова повече се убеждаваме, че неговото мЪсто 
въ нашия дружественъ животъ ще остане за дълго време 
праздно. Спомняйки си въ днешния день за даровития при- 
родоизпитатель и ентомологъ, въ лицето на който род- 
ната ни наука загуби единъ рЪдъкъ свой членъ, нека 
почетемъ памбтьта му и за неговитЪ заслуги къмъ българ- 
ската Ентомология и къмъ българската наука изобщо, да 
станемъ на крака и кажемъ: „лека ти пръсть незабравимий 
ДЪлчо!“ ; 

Презъ изтеклата 1925 година, въпреки създаденото на- 
строение отъ събитията презъ м. априлъ, Бълг. Ентомоло: 
гично Д-во въ лицето на своитЪ членове, прояви усилена 
организаторска и научно-приложна дейность, както въ 06- 
ластьта на ентомологичната наука, тъй и по отношение на 
моралното издигане, финансово закрепване и засилването на 
Дружеството. отъ къмъ членове. 

Преди всичко, за своето финансово закрепване Бълг. 
Ентомологично Д-ство направи постжпки предъ почитаемото 
М-ство на ЗемледЪлието и държ. имоти, за да му се отпус- 
натъ средства за проучвания въ областьта на приложната ен- 
томология. Благодарение на правилнитЬ схващания за значе- 
нието на приложната Ентомология у насъ, които иматъ ржко- . 
водящитБ срЪди въ М-ството на ЗемледБлито и държ. имоти, 
начело съ своя бившъ Министръ Проф. Я. Молловъ, на Дру- 
жеството бЪха отнуснати за специални проучвания на при- 
ложно-ентомолгични въпроси 30 (тридесетъ) хиляди лева отъ 
бюджета за 1924 година. -- Направени сж постжпки предъ 
сжщото Министерство да се отпуснатъ на дружеството за 
сжщата цель 50 (петдесеть) хиляди лева и отъ бюджета за 
1925 година. И тая сума е отпусната на Дружеството, макаръ 
че тя още не е влЪзла въ касата му. 

Друго едно не по-малко важно събитие отъ финансовото 
закрепване на Дружеството е и засилването на Дружеството 
съ нови млади членове, изъ срЪдата на студентить медици, 
агрономи и естественици, питомци на нашия университетъ, 
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Нека ни бжде позволено да поздравимъ тия млади бждащи 
ентомолози и да имъ пожелаемъ плодовита бждаща ентомо- 
логична дейность -- Тукъ му е мЪстото да отбележимъ още, 
че презъ отчетната година се увеличиха и иностраннитЪ чле- 
нове на Дружеството. Така станаха членове на Дружеството 
коресподенга на в. Таймсъ Филшпъ Грейвсъ, авторъ на мно- 
жество статии по пеперудната фауна на Мала Азия, Сирия и 
Палестина, и сръбския ентомологь Д-рв Павле Вукасовичг, 
бившъ асистентъ по зоология въ Тулуза (Франция), а сега въ 
университета въ БЪлградъ. 

Трети единъ напредъкъ на Дружеството презъ изтек- 
лата 1925 година е издаването на П-та книга отъ „Известията 
на Бълг. Ентомологично Дружество, която се печати съ сред- 
ства, отпуснати на Дружеството отъ М-ството на Землед. и 
държ. имоти. Колкото скромна по обемъ да е тая книжка 
отъ „Известията“, съдържанието й обаче буди у всички на: 
дежда, че известията полека-полека ще станатъ важенъ фак- 
торъ въ нашата научна литература. Чрезъ тЪхъ нашата родна 
ентомология -- приложна и теоритична - ще може да се 
издигне на оная висота, каквато подобава и каквато тя има 
въ другитБ по-културни страни; чрезъ тЪхъ тя ще заеме 
мЪсто наредъ съ научнитЪ дисциплини, боравещи съ селското 

- и земледЪлското стопанства. 

Нека отбележа че кн. П отъ Изв. на Бълг. Ент. Д-ство 
е реферирана въ Кере опит емото!од ит, 2 дайг, Хо 7, 
р. 89, Вейп 1925 съ най-добри отзиви. 

Съ излизането на първитЪ две книжки отъ Известията 
на Бълг. Ентомологично Д-ство, пожелаваме да се положатъ 
зправи основи на една блЪскава бждаща творческа и обеди- 
няюща дейность на Дружеството, което въ недалечно време 

да печати резултатитЬ отъ изследванията на своитЪ членове- 
ентомолози въ много по-голЪми томове, които да сеятъ научни 
и приложни познания срЪдъ българския народъ и да допри- 
несатъ за постигането на крайнитЪ цели на Дружеството: -- 
увеличаване благата отъ човъшкия трудъ. 

Като четвърти моментъ отъ живота на Бълг. Ентомоло- 
гично Д-ство презъ отчетната 1925 година, отъ голЪмо мо- 
рално значение, може да се отбележи и почването на лек- 

о- циитЪ по приложна ентомология въ Агрономическия факул- 
тетъ, Датата 23 май 1925 година, на която пружествения членъ 
Д. Йоакимовъ като частенъ доцентъ по Ентомология, чете 
встжпителната си лекция: „Зиатение ка насъкомить въ сто- 
панството“ е дата отъ голъмо морално значение за българ- 
ската ентомологична наука. Това е датата, на която Ентомо- 
логията, е призната официално като наука въ България. Нека 
отбележа, че създаването на катедра по Ентомология при 
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Агрономическия факултетъ е заслуга преди всичко на Бълг. 
Ентомологично Д-ство. Нека въ тоя моментъ пожелаемъ Дру- 
жеството да даде ценното си съдействие за въстановяването 
на тая редовна катедра по Ентомология и това да му бжде 
една отъ първитЪ задачи презъ настоящата 1926 година. 

Накрай, нека отбележа като последенъ и факта, че Дру- 
жеството, въ лицето на своитЪ членове, взе участие и въ ор- 
ганизираната борба сръщу неприятелитЬ по сливовата кул- 
тура въ Кюстендилско. За пръвъ пжть у насъ, по инициати- 
вата на М-ството на Землед. и държ. имоти, се организира 
на по-широки начала систематична борба съ неприятелитЬ 
по сливовитБ дървета въ тоя сливарски кжтъ. За цельта бЪ 
назначена комисия оть специалисти, която на самото мЪсто 
проучи въпроса и организира борбата. Въ тая комисия вли- 
заха предимно дружествени членове и борбата се ржково- 
водеше сжщо отъ дружественитБ членове. За пръвъ пжть у 
насъ се дава такова значение на приложната ентомология. > 
Нека се надЪваме, че за въ бждаще по-често Дружеството 
ни ще бжде сезирано в, такива случаи и че официалнитБ 
органи, заведующи отдЪлнитЪ сервизи отъ народното ни сто- 
панство по-често ще се обръщатъ къмъ него за съдействие 
въ борбата съ вреднитЪ насЪкоми по културнитЪ растения и 
домашнитБ животни у насъ. 

Нарездъ съ постигнатитЬ успЪхи, презъ изтеклата 1925 го- 
дина Дружеството е проявило още и следната дейность: 

1 Срещи и съобщения: -- Презъ отчетното време Дру- 
жеството е имало едно общо годишно събрание и 38 сед- 
мични срЪщи. Вътия срещи сж четени 74 реферати и съоб- 
щения по разни въпроси изъ областьта на ентомологичната на- 
ука у насъ, особено приложната. (Миналата година сж направе- 
ни 60 реферати и съобщения, т. е. съ 14 по-малко отъ отчет- 
ната 1925 година). РефератитЪ и съобщенията сж били вс Ъ- 
кога придружавани и илюстрирани съ материялитъ и обек- 
титЬ, възъ основа на които сж правени изучванията. Това 
придава още по-голбма научна и практична стойность на тия 
реферати и съобщения. 

Извършени екскурзии: Презъ изтеклата година членоветЪ 
на Дружеството по отдЪлно или съвмЪстно на малки групи 
сж направили 61 екскурзии съ научна цгль, главно за съби- 
ране ентомологични материяли изъ разнитЪ кжтове на стра- 
ната ни. (Презъ 1924 г. извършенитЪ екскурзии сж били 65, 
значи съ 4 повече отъ 1925 г., което обстоятелство може да 
се обясни съ събитията и несигурното пжтуване). 

Печатни трудове: Презъ изтеклата година членоветЪ 
сж публикували 75 научни и популярни статии изъ разнитЪ 
области на ентомологията и приложната зоология. Това сж 
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7096 отъ всички излезли презъ годината статии у насъ по 
зоопогия изобщо. (Миналата 1924 г. сж публикувани 67 на- 
 учни и популярни статии, което значи, че тая година дей- 
ностьта въ това отношение е засилена съ В. статии повече 
оть миналата година). | 

Членство: Както вече езерна, презъ отчетната 1925 
година можемъ да се похвалимъ, че членоветЪ на дружество- 
то сж се увеличили съ 6 нови членове, отъ които 2 иностран: 
нни, 2 изъ срЪдата на студентитЬ медици и агрономи и 2 
други. Така че движението на членоветБ презъ отчетната го- 
дина е било: 

„ Отъ миналата година .... 28 члена. 
Починалъ аба озова 1 

; Оставатъ. .. 27 
Записали се нови . . , ве: 7 

Всичко, . “ 34 члена 

Каса. 

Отъ равносмЪтката на стр. 16 се вижда, че дружеството 
въ края на отчетната година има: 

1. Вложени въ Витошката банка: . . : 20,620 лв. 
Рд 5 „ Пражката банка .. -. 23,000 » 

; или всичко“ . . 53,620 лв. 
3. СрЪщу това има задължения. : + 263. 

Оставатъ всичко: - . 43,357 лв. 

Канцелария: - Преди всичко, нека съобща, че по слу- 
чай годишния праздникъ м. година дружеството поздрави Н, 
В. Царь Борисъ Ш, който отговори на поздравленията съ 
подходяща телеграма. 

После бЪха сжщо поздравени съ писма по случай тър- 
жественото годишно общо събрание м. година почетнитЪ чле- 

нове на дружеството: 
1. Председателя на Руското Ентомологично Общество въ 

Петроградъ Семеновв Тянъь Шански Андрей. 
2. П-г Сега Ногшай. Дирзкторъ на Ест. Истор. Музей, 

Будапеща. 
3. Рго/. О-г Кебе!. -- Директоръ на Зоолог. отдБлъ при 

Виенския музей; 
4. Проф. Кулагин». -- Москва. 
5. Рго/. М. Ар/еШев. -- Кустосъ на музея и н-къ на фи: 

топатологичната станция въ Сараево. 
Отъ всички, съ изключение на Проф. Кулагинъ, се полу- 

чиха поздравителни писма до Д-вото. 



-
-
 

ее
ее
аи
ва
тс
ка
не
ст
ит
ен
ая
ао
на
на
 

09
 

тО
уо

С е
с
е
т
о
 

с
к
и
и
и
с
т
н
е
а
е
т
е
с
т
е
в
е
я
и
е
щ
 

са
по
фе
се
сс
сс
те
 

|
 

сс
ии

ди
ид

пс
ас

ин
ен

ие
та

.с
 

сл
ан
а 

ча 

па 

| 

сЕ 

“ 

1 

. 

|
 

.. 
- оньиза 

: 
0
9
 

тос:9 
| 

. 
. 

» оньиза 
: 

091 
706:96 

1
 

г
о
 

(
к
и
н
е
ж
и
ч
п
е
в
)
 
з
н
е
т
е
и
п
о
п
 
вс 

"с 

ъч 
09| 

ТУЕ. 
..- 

+ 
р
я
н
е
о
 
в
я
ж
е
д
ц
 

чя 
иш 

Ж
 

-Ко 
заинежоишя 

ч
о
 

ивхии 
У 

09 
7049946 

|- 
|
 066 

со 
во 
о
р
е
л
а
 

о
 П
е
и
 

ча 
З
л
и
и
е
т
о
 

вв 
а
д
е
д
о
н
о
у
 

6
 

--1| 
08е 
Бре 
ана 
пебса 
рано те терке, 
ИДереци 

в
з
ч
и
ч
з
ч
ч
 

т
т
 

ж
 

1 
006 

“
а
 

« 
ес 

р
о
ш
и
м
у
 

"с 
"ан 

"Атодо) 
иззоня 

и
н
о
н
з
ш
н
 

"с 

| 
-1 

о
о
е
о
т
 

Ш
о
н
я
 
„
к
и
т
о
з
я
й
“
 
я
т
е
в
о
ш
о
 

"у 
-| 

0
0
0
0
5
 

н
е
о
 

(
р
е
д
 
я
н
)
 
и
т
о
н
и
 

"
ж
д
а
п
 

и 
“пяашепизс 

ен 
ог 

-1 
с
е
в
 
и
.
 

и
п
о
х
е
в
д
 

ин 
- о
я
1
з
д
е
г
ъ
и
н
и
у
ц
 
ч
т
о
 
ч
п
о
и
н
о
и
 

2
 

|
 | 

-
з
а
п
о
з
ш
о
я
 

"дп 
и 
и
н
о
н
е
т
о
ц
 

"с 

: 
а 

бебае 
ро 

оле 
а 
авнишолвари 

091 
трежг 

я 
е
н
ж
е
д
и
 

“ 
я 

е
 

иви 
у 
ч
о
 

сРЕ 
5М 

ч
д
ч
л
о
и
щ
 

-9д 
"" 

су 
е
н
ж
и
н
и
 

ч2 
вннео 

-| 
ог9"0г 

еннео 
еншопгид 

чя 
и
н
з
ж
о
п
я
 

“1 
еленшогтия 

чая 
я
л
о
о
н
ь
и
т
е
н
 

1 

: 
ч
а
 
п
о
х
е
н
а
 

ч
а
 п
о
х
и
а
й
 

о
н
ь
и
з
а
 
|
 12 

еязи 
о
н
ь
и
д
а
 
|
 12 

я
з
е
 

З
к
ъ
в
к
а
а
д
о
с
и
и
а
и
с
л
а
в
е
с
 

и
е
 ЕРСИЕДЕТИЕ 

С
О
О
Е
В
И
Л
К
Е
О
И
У
Е
О
Ъ
И
 

ЕЕТАР Е
С
Е
 СДЕВАРЯТ ТИТО Е

Д
И
Н
 

грнийол 
с2б1 

е1еНнлоьао 
чведи 

о
в
1
о
е
ж
А
 1
 
онвилопонолна 

“шад 
вн 

врову 
ен 

о
1
9
и
н
к
о
2
4
)
 

16 



17 

При това нека съобща, че презъ изтеклата година Дру- 
жеството бЪ поканено да вземе участие съ свой делегатъ въ 
Ш ия Интернационаленъ конгресъ по Ентомология, който се 
състоя отъ 19 до 36 юний 1925 година въ Цюрихъ (Швей- 
цагия). Понеже Дружеството нЪма възможность да вземе не- 
посредственно участие въ тоя конгресъ, задоволи се да поз- 
драви конгреса и делегатитЬ съ следното писмо до неговия 
председатель Д. хоп Успиезз: 

бора, 11. МП. 1925. 

Ап д-п Неггеп Ргаздеп еп дез Иигйегпайо- 
паеп Копдгезз Ег ЕпотоПде, 20п<. 6, 
МаззегмегКкзи. 53. 

НоспуегеНег Негг Ргаз!деп!, 

Се Вшдаапзспе Епопоо!од5< Не Пезе!вспав, Де етпе 16 
таппае ууззепзспай Пспе ТаНдКей Ниег зсп Па пубс е пс! 
уегзваштеп, з<П деп епюото!од5сПеп ПезеПзспайеп, шзиншеп 
ипд Вепдгдеп аПег Гапдег апгигешеп шт Шге маглзеп СШск- 
мйпзспе Ег етмпе ЕгисрБаге ипд дег Мепзсвей пи Испе Та- 
Накей дет Ш 8, Епото!одвспеп Копдгезз ги ПЬБегоеш. 

Ое Мидйедег дег Вшдапзспеп Епюото!од5с еп (Пезе!- 
зспай ПаБеп по! дгоззеп „п егеззе Де Вепс е пБег Де МогЬеге!- 
Гипдеп ипд Де ОгдапваНоп дез Копдгеззез уегю!4Е ипд ПаНеп 
деп |еБпаВвезеп Мипзсп депедЬ, ашсп епеп Мепгейег апз Шгет 
Кгеве ги дет Копдгез5 21 епзепдеп. | е1дег 15! аБег Фе Пе!д- 
майгипазуаа ипзегез Гапдез зо ипдетеш педПд ипд Фе 
рой1зснеп Хизапде аш дет ВаКап 50 ипейгешесн, даз5 ез5 
ипз ги ипзегет дгдззе Ведашегп убШд шппдайс! 15: фДезеп ип- 
зегеп дгоззеп Мипзей апзги  геп. 

ОБмоН! ипзег Майепапа Вшдапеп пиг еп Кепез Гапд 
155, ипд даз БшШдапзспе МоЖ егв зей 40 фапгеп ройНзсПпе Еге!- 
Пей цешезз, пп оБло!! дигсп деп Мейкпед ипд зепе Еощеп 
ипзег уи/зспайспез | еБеп етег загкеп Пергеззоп ип!епмег!еп 
155 зо Па досп ипзег БнеБеп Е0г Фе Койшгейе НеБипа Чез 
МоКез ипд Фе Едгдегипа дег Мвзепзспай дезмедеп съ! пп 
деппаз еп ашдейпбг, 

Опзеге апз1апфзспеп ЕНгептйдПедег, Фе Негеп Нога! 
Ог. С. Ногуай Видарез!, Нога! Рго!. Ог. Н. КеБе!-- МЛеп ипд 
Рго 5. МоКггеску -- ММагзсПпаш, Пе |а зШег ап дет Копдгеззе 
Гейпейтеп, змегдеп ипзеге Ейгзргеспег сеп ипд дет Копдгеззе 
ипзег е аез 5геБеп г Де Ргдегипд дег епото!од15сПеп 
ММвепзспай зси дегп, 

2 
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Миг Бнеп Зе, Носпуегей“ег Негг Ргачдеп!, дет Ш пу ег- 
пайнопаеп Епкото!од5сеп Копдгез5 ипзеге аПегрегг си еп 
ипд ашШисрпа еп Сгбззе ипд ММрпзспе г етпе дедей све ипа 
гподйс5! егодгеспе ТаНдКей айНаз!: ПБегл еп ги поПеп. 

Ми дег аПегуоггйдПспз еп Носпас ипа чуег- 
БеБе 1 а!5 Шг зейг егдеБепег 

Ргаздеп! дег ВШа. Епото!од, ПезеПзспаН: Ог. 7. Вигезсй. 
Зекгеаг: Р. Охензку. 

Р. 5.: Ми епашЬьеп ипз 2 Ехетраге дег „Сезс се Дег 
епото!оа15спеп ЕгГогзспипд Вшаапепз“ (пт! уоПсапфдег еп- 
готооф зспег ВЪПоагарте пБег Вшдапеп) ап деп Копдгезз ги 
зепдеп, еБепзо ме Фе 2 Чиптегп дег „МИ еПшпдеп дез Вш!- 
дапзсПпеп Епото!од5сПеп ПезеПзспай“, Де зоеБеп егзсепеп 
зтд, ипд Фе еп? де епйюто!од5спе Хейзси ИН аш дег Ви 
па Бштве! дагзеПеп. 

По поводъ инициативата на Българския Наученъ Земле- 
дЪлско-Стопански Институтъ въ София да свика конгресъ на 
българскитБ природдизпитатели и лЪкари, по случай 50 годиш- 
нината отъ освобождението на България, Бъпгарското Енто- 
мологично Дружество избра за свой делегатъ въ комисията 
г. Д.ръв Ив. Буреше. 

Освенъ това, презъ отчетното време Дружеството е бида 
въ връзка съ много ентомологични дружества въ чужбина, 
както и съ известни ентомолози, на които е пратило и праша 
своитБ издания въ размЪна. Благодарение на тия връзки, 
днесъ Дружеството получава въ размБна изданията на след- 
нитБ иностранни ентомологични дружества: 

1. Чешкото: Сазор!5 СехКоз1оуепзке Епютоод!сКе Уро- 
|еспози. РгаПа, 

2. Полското: Ро5Ке р!5по епото!офспе. -- лом. 
3. НЪмското въ Берлинъ: 2ейзсъ Е0г Увзепзспаййспе 

тзеК!епБооде. 
4. Швейцарското: МИ еШипдеп дег зсРмегепзсвеп Епйо- 

по!од5сПеп ПезеПзспан -- Вегп. 
5. Английското: Те Епотоод5Е -- Гопдоп. 
6. Австрийското: Епото!со!зспег Кипдзсваш -- УММеп.; 

Уеграпфипдаеп дег 72ооГод5сп Во!атвсПеп СезеПзспай -- Меп. 
7. Норвежского: Емотоод5К Пдзкг -- ЗюКсПпош. 
Съ тия нЪколко думи завършвамъ отчета за дейностьта 

на Бълг. Ентомологично Д-тво презъ 1925 година, дейность 
твърде скромна, обаче много плодовита и резултатна. Но 
колкото и да сж голБми успъхитЬ на българската Ентомоло- 
гия презъ отчетната година, колкото и много да е направено 
и постигнато, все пакъ трЪбва да признаемъ, че тя стои още 
твърде назадъ и че има още много да се желае. Ето защо 
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на членоветЪ на Бълг, Ентомологично Д-ство предстои още 
много работа и много усилия, както по отношение моралното 
и материялно засилване и закрепване на Д-ството, тъй и по” 
отношение научно-приложната дейность на членоветЬ му, 
която най добре ще спомогне за издигането на българската 
Ентомология. Съ огледъ на последната задача, именно, Д-ството 
презъ предстоящата 1926 година си е поставило като обектъ 
за изучването преди всичко на следнитЪ въпроси: 

1. Паразитни кърлежи (ход дае) по домашнитЪ и други 
животни. | 

2. Паразитни (Рирграгае) и кръвь смучащи (ТаБапдае) 
мухи по домашнитЪ и други животни. 

3. Короеди (1рдае) по овощнитЪ и горскитЬ дървета. 
4, Биологията на Саапдга дгапапа (гъгрица, житния 

хоботникъ). 
Съ тия и подобни изучвания ще може да се допринесе 

твърде много за постигането на крайнитЬ цЪли на Бълг. 
Ентомологично Д-ство: -- увеличаване по възможность 
повече благата отъ свЪщенния човъшки трудъ. 

Ш. Списъкъ на членоветъ на Българското Ентомоло-. 
гино Дружество. 

Почетни членове: 

1. НЕГОВО ВЕЛИЧЕСТВО ЦАРБ БОРИСЪ Ш -- Царь. 
на БългаритЕ. 

2. Председателя на Руското Ентомологично Общество въ 
Петроградъ -- Семеновв Тянъ-Шански, Андрея Петрович. 

3. Кеве!, Рго/. О-г Н., директоръ на Зоологическия от- 
дБлъ при Виенския музей. 

4, Ногоай О-г Сега, директоръ на Будапещенския Ест. 
Исторически музей. 

5. Кулагинъ Н. М., професоръ по Ентомология въ Москва. 
6. Ар/еШеск У!свог, кустосъ на Музея и началникъ на 

Фитопатологичната станция, Сараево. 

Действителчи членове: 

1. Аджаровв М., студентъ медикъ, София. - ер. Со!- 
ГетЬоа. 

2. Бурешъ Д-ръ Ив, директоръ на НаучнитЬ Институти 
на Н. В. Царя, София. -- Герор!ега, Еашпа сауегисо!а, Мег- 
ГеБга(а, Епот, аесопот. 
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3, Дора Вукасовичъ П., асистентъ въ БЪлградъ. Нитеп 
рагаз. 

4. Георговъ Г., агрономъ, София. 
5. Грейвсъ Фил, кореспондентъ на в. Таймсъ, Лондонъ. 

Гера. : 
6. Григориевъ В, агрономъ. Еп!ош. аесопоп. 
7. Дониевъ Ан, пекторъ по пчеларство въ Агроном. 

факултетъ, София. : 
8. Дръновски Ал., гимн. у-ль, София. -- Гер!дорега 

Епют. аесопот. 5 

9, Дрънски Дръ К., инспекторъ по > маларията. -- 
Сийсдае. : 

10. Дренски П1., асистентъ въ Ест. Историчния музей на 
Н. В. Царя -- Прр!ега, Агасрпда, Асаппа, Рвсез, Епвот. аесопот. 

1, Димитровъ Ал., гимн. учитель въ Ст. Загора -- |е- 
ртдор!ега. 

12. Димитрова Ар., асистентка въ Университета въ Со- 
фия -- МЧеишгор!ега. 

13. ивановъ К., студентъ медикъ. -- | ер!дорега. 

14, МЙоакимовъ Д., доцентъ по Ентомология въ Агроно- 
мичния факултетъ при Университета, София, -- Непирега, 
Епют. аесопот. 

15. Киизев О-г Ед., Прага - Со!горега, Еашпа са- 
уегтсоа. 

16 Ковачевъ В., гимн. у-ль, Русе -- пзеК а, МепеБгайа. 

17. Комарекъ Д рв И., професоръ по Зоология, Прага -- 
Оре ега, Епот. аесопот. 

18. Консуловъ Д-р Ст, извънр. проф. при Увирсисщ 
тета, София. -- Сшсдае, Епйог. аесопот. 

19. Кузевъ К. Т., прородави е по Горска зоология въ 
Технич. у-ще. София, 

20. Милде Юл., лесничей, СОния: 

21. Марковичъ А., гим. у-ль, София. -- Гердор!ега. 

22. Михаиловъ Евг., сгудентъ агрономъ. - Епют. ае- 
сопот. : 

23. Мокржецки С. А., директоръ на Института за защи- 
та на горитЪ въ 5Юегтемксе -- Полша -- Епот. аесопот. 

24. Моровъ Дръ Г., професоръ по Зоология и биологъ 
при Инспектората по маларията, София. -- Пр”!ега, Сис1дае. 

25. Найденовъ В., агрономъ, Директоръ на Българското. 
Землед. Д-во, София. -- Фитопатология, Епот. аесопот. 

26. Патевъ П. п. началникъ при Земл. Изпитателенъ 
институтъ, София. -- Вас!епоофа, НдгоБтогода. 

27. Петковъ П., дцоцентъ въ Агрономич. факултетъ при 
Университета, София, -- Одопаа, | ер!дорФега. 
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28. Рамбусекъ Дръ Фр., началникъ на Ентомолог. от- 
дБлъ при Захароварния изпитателенъ институтъ въ Прага -- 
Со!еорега, зрес. 5 ар Шпдае. 

29. Стрибврни В., ботаникъ при Землед. Изпитат. инсти- 
тутъ, София. 

30. Стрибврни В. В., агрокомъ, специалистъ градинарь. -- 
Вредни насЪкоми по овощнитЪ дървета. 

31. Тиховъ Д рв М., редакторъ на сп. Ловецъ, СИЕ 
32. Тошковь П., картографъ, преподаватель по калигра- 

фия въ Техническото училище, София. 

33. Тополски К., лозарь въ ПлЪвенъ. 

34. Чорбаджиевъ П., началникъ на Ентомологичната сек- 
ция при Землед. изпит. институтъ, София. -- Гер!дорйега, 
Епот. аесопот., |р!9ае. 

ММ, Реферати и съобщения презъ 1925 година. 

М. Аджаров?. 

: 19. М, -- съобщи „Ноколко  предвирителни бележ- 
ки по фауната на Ар егурорепеа въ България“. Мате- 
риали по тази група насЪкоми сж събирани въ околноститЪ 
на София и Пловдивъ, по Витоша и въ една екскурзия въ 
околностьта на Лакатникъ и Вършецъ. Въ обработената часть 
на материалитЪ има 41 вида бззъ вариететитЬ. Още отъ 06- 
щитЪ изучвания личи, че нашата фауна се различава значи- 
телно отъ срЪдно и северно-европейскитЪ които, обратно, сж 
много близки по видове. Това личи отъ процента, съ който 
сж застжпени различнитЪ семейства въ срЪдна и северна 
Европа и България. Съ по-близки фауни и изобщо съ южно- 
европейски не можемъ да сравняваме, понеже липсватъ до- 
статъчни изучвания въ тази область. За Балканския полу- 
островъ е публикувана само една работа за Ромъния презъ 
1915 г., въ която сж съобщени само намБренитЬ родове, нЪ- 
колко по-интересни видове и е описанъ единъ новъ видъ и 
единъ новъ вариететъ, 

СъбранитЬ отъ него видове се разпредЪлятъ така: 

Огдо Трузапига. 
1. ат. Сатройейае. Видъ Сатродеа /гао!!з Ме!п. 

(згарйпуПпиз Ги). Пловдивъ, Лакатникъ. 
2, ат. Масй! ае, Видъ Мас! Из роГгурода. |. Княже- 

во, Бояна, Лакатникъ, Вършецъ. 
3. Рат. Гер!зпийав. Видове: Гер!з та засспатта Г. Твър- 

це обикновенъ видъ. СрЪща се по всички обикаляни находища. 
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Гер! та дигава 1..| Уловенъ единъ екземпляръ въ цжбовата 
гора на Вършецъ. Гер! 5 та зр. Уловенъ въ много екземпляри 
подъ единъ камъкъ. Пловдивъ. 

Огдо СоПетрБоа. 
Еат. Рофиг:дае съ 4 вида, ат. Нурораз#гиг:дае съ 2 вида, 

Гат. Опустиг!дае съ 1 видъ, ага /5ой0т!4ае съ 8 вида, Рат. 
Тотосег!дае съ 9 вида, Рат. Ел!0торгу!ае -- 10 вида, Таш. 
хтиттипдае -- 2, ат. Мееидае не застжпена 

Деръь Ив, Буреше. 

18. 1. 1926. Говори върху предприетата отъ него и П. 
ДрЪнски на 1. 1. 1926 г. зимна екскурзия изъ Рила 
пл. -- Чамъ:Курия и Сарж-Гьолъ. По снЪга тЪ намЪри: 
ха нЪколко вида насЪъкоми а имено: 1 пеперуда-М!кго:- 
Гер!дорега, нЪколко видове Олега, 1 ОрШопез и главно 1 
екземпляръ отъ чудноватото безкрило насЪкомо Вогешз (Не- 
та!5 1..?) Това чудновато насЪкомо, което принадлежи къмъ 
разреда мрежокрили (Мецгорега), прилича на една едра ска- 
чаща по снЪга бълха. То бЪ уловено въ Чамъ-Курия, при 
двореца Ситняково на 1600 м. вис. На Балканския полу- 
островъ до сега не е билъ намЪренъ представитель отъ тоя 
одъ. 

Е Сжщиятъ показа пеперудата НБегта дейоПапа С!., ло- 
вена отъ Н, В. Царь Борисъ Ш, въ Кричимската курия 
при Пловдивъ на 8. 1. 1926. Макаръ че температурата на 
вуздуха бЪ близо 00, пеперудата свободно хвърчеше надве- 
черь изъ гората. 

26.. Реферира статията на Рго/. Ог. С. Епдепе!т (Вег!п) 
върху злата муха въ България, статия озаглавена „Ге 5777- 
Ш4деп Вшроаг!епз ипа ге Фсййдеп 1т Гайге 1928“ (печатана 
въ 2ододсПег Апгедег Вд. |Х1, р. 280--288, | егрйа 1924). 
Авторътъ е посетилъ лично България презъ 1921 г. год. за да 
установи какви видове мухи се срЪщатъ въ България и 
възъ основа на събрани отъ него и отъ други лица (Консуловъ 
Агпд!, Христовичъ, Бурешъ, ДрЪновски) материали е установилъ 
17 видове, отъ които 4 сж нови неизв Естни до сега въ науката. Тия 
видове сж: Елез?а и1зирайа обзсига; /йбвета Ба!сатса; 
Одарта 5! тпо/ Пи Одарт(а Копзш!о/ 1. Сътая статия се дава 
първата здрава основа за изучване на вреднитЪ за ското- 
въдството въ България мухи ии 4ае, наречени у насъ „зли 
мухи“, 

10.П. Реферира напечатания въ Сведенията по землед- 
лието (год, М, бр. 10). „Докладъ на комисията по проучване 
болеститЪ по сливовитЪ дървета въ Кюстендилско“. Обръща 
внимание главно върху писаното за „организиране борбата 
срЪщу животинскитЪ неприятели на сливовитЪ дървета“. Бор- 
бата е организирана добре, отпуснати сж и достатъчно сред-. 
ства. За втори пжть (първи пжть, при борбата съ скакалцитЪ 
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презъ 1920 год.) Министерството на ЗемледБлието поставя на 
по-широка основа борбата съ вреднитЪ насЪкоми у насъ. Ре- 
ферентътъ кани българскитЬ ентомолози да взематъ деятелно 
участие въ тая борба, защото за пръвъ пжть при тоя случай 
се дава у насъ възможность на теоретичната Ентомология да 
покаже какво може да постигне на практика. | 

17.11. Показва нова партида отъ намбрени по снЪжнитЪ 
върхове на Рила пл., насЪкоми, събрани отъ Н. В. Царь 
Борисъ Ш. Надъ двореца Сарж-Гьолъ къмъ върха Чадъръ 
тепе на 20:0 м. височина Негово Величество при изкачването 
си на върха Мусала намЪри още 2 екземпляра (56 и Ф) отъ 
безкрилото мрежокрило Вогейз зр.; а освенъ това много ек- 
земпляри отъ 2 вида безкрили мухи, нЪколко При Пдае и н+- 
колко Мизс!дае. Материала ще бжде изпратенъ на специа- 
листи за опредЪление. 

27.1М. Съобщава, че е посетилъ наново България, за да 
изследва паразититЬ по гжсеницитЪъ на гжботворката (Оспепа 
фзраг) американския ентомологъ Мг. Рау ТГгазк И/еббег отъ 
Вогваш оЕ Епотооду въ Вашингтонъ. Той дойде съ нам Ъ- 
рение да работи въ Царск. Ентомол. Станция. Презъ деня на 
дохождането му стана атентата въ черквата Св. НедЪля и по- 
гребението на Д. Илчевъ (г-нъ Веберъ присътствува на погре- 
бението). Тия обстоятелства го принудиха да напусне България. 

24.П. Докладва публикацията на русинътъ Н. Барановъ, 
работящъ сега въ фитопатологическия отдЪлъ на Землед. 
опитна и контролна станция въ Топчидере при БЪлградъ. Пу- 
бликацията носи заглавие: Меше ПЦиегеп аиз Зег И !еп (издание 
на станцията, 10 стр., 1 табл., БЪлградъ 1925) и съдържа опи- 
санията на следнитБ нови за науката видове | Хагсорвар ае: 
ВаезожрНна Кгапеп, Загсорпада рзешдагашх, П 5/мидае: 
Зитшит  (Чекегтлапта) зей сит, Зишйит БедБипайсит и 
Зи. Бгргецзе, като дава и ключъ за опредЪление на тия и 
близкитЪ имъ видове. 

12.М. Показа вечерната пеперуда ПеПерв а пезрегишо 
Езр., за която не се знаеше съ положителность дали се сръща 
и въ България. Екземпляра е уловенъ отъ покойния ДЪлчо 
Илчевъ въ ЦентралнитЪ Родопи при с. Широка Лжка. Констати- 
рането на тоя рЪдъкъ видъ въ България (разпространенъ е по 
планинитъ на Южна Европа, по АлпитЬ и въ Армения), е 
едно ценно откритие на Илчева. Проф. Ребелъ споменава и 
за още единъ екземпляръ отъ България, намиращъ се въ 
Царск. Естеств. Истор. Музей и уловенъ отъ Н. В. Царь Фер- 
динандъ на Шипченския Балканъ. Ребелъ, обаче, изказва съ- 
мнение дали действително тоя последния екземпляръ произ- 
хожда отъ тамъ, понеже не е сръЪщналъ на Шипка да расте 
растението, съ което се храни гжсеницата на тоя видъ, а именно 
ЕрИобит. Откритието на Илчевъ иде да премахне съмне- 
нията на Ребела. 
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19.М. Показа цве ранна пролЪтни пеперуди, намврени 
въ парка Врана при София отъ Н. В. Царь Борисъ Ш 
именно: Елфгот!в Фегз!сдога 1. (271. 925) и В/оп зи а- 
гиз Нирп (16.П. 1925). 

27.М. Отъ страна на всички членове на Бъл. Ент. Друж. 
поздравлява г-на Йоакимова съ встжпването му въ длъжность 
като доцентъ по Ентомология въ Агрономическияф акултетъ 
при Соф. Университетъ. Датата 23.У.1925 г, на която дата 
г-нъ Йоакимовъ чете встжпителната си лекция „Значението на 
насЪкомитБ въ стопанството“, е дата на която ентомологията е 
призната въ България официално като наука. Още въ закона 
за Народната ПросвЪта отъ 5.Ш. 1909 год., едновременно съ 
учредяването на агрономическия факултетъ при Университета, 
бЪ предвидена и редовна катедра по Ентомология. По при- 
чина на войнитЪ, факултета ЗЪ откритъ, обаче, едвамъ презъ 
1919 год., а поради многото обявени катедри, редовната ка- 
тедра по Ентомология бЪ понизена на редовна доцентура. 

26:М. Направи съобщение за единъ вредитель по ябъл- 
ковитЬ плодове въ Софийско отъ групата Тетгей! ае, а 
именно Норосатра 1е5:ий1пеа, ларвитЪ на която гризятъ зе- 
ленитЬ плодове и миришатъ на дървеница. 

29.Х. Докладва 2 публикации на английския лепидопте- 

рологъ РЕЙр Сгадез, които сж отъ значение и за пеперуд- 
ната фауна на Балканския полуостровъ. Тия публикации сж: 
Тпе Рпораосега ипд Огуросега оЕ РаезНпе апй Тгапзогдата 
(Тгапз. Емот. бос. Гопдоп 1925, р. 17--124, 2 Р1!.) и Те |е- 
р!дор!ега о! Сопз!апипоре (Те Епюото!од5Е 58, Мг 747, р. 
191--194. | опдоп 1925). Първата е една образцово съставена 
монография, а втората дава доста сведения и върху пеперуд- 

ната фауна на най-източнитЪ части на Тракия. РИШр Огатез 

е единъ солиденъ ентомологъ, който на два пжги презъ 
1925 год. (февр. и юлий) посети България. Сжщия е корес- 
пондентъ на, вестникъ Таймсъ. Той написа и биография на за- 

гиналия трагично Д. Илчевъ, биография печатана въ Гйе Еп- 

готоор1 Е 58 Чг 744 (Мау 1925). : 
Сжщиятъ, показа уловенитЬ отъ него нощно време на 

10-20.Х. 1925 г. въ парка на двореца Евксиноградъ 2 вида. 
Митеготдае, а именно: Мейецз ипБесиз 58. и Еиго!еоп 

еигораеиз М!. ТЪ хвърчаха около електрическитЪ лампи изъ пар- 

това показва, че нъкои отъ видоветЬ на това семейство сж 

нощни животни. Референчика си спомня, че и покойния Д. 

Илчевъ му е разправялъ че при гара Бадома до Деде-Агачъ 

е ловилъ нощно време на лампена свЪътлина нЪкои мравколеви. 
13.Х. Демонстрира нЪколко рЪдки видове Сеотей14ае 

(Гер!4.), ловени отъ него на 15--20,Х т. г. въ парка на дво- 

реца Евксиноградъ, а имено: 520 за аез!тагта НО. (уло- 
вена до сега само въ 1 екземпляръ при Бургасъ отъ П. Чор- 
баджиевъ), РА а!арегух ройегатта!а ВкП (сжщо така на- 
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мЪрена само при Бургасъ), Тлегар!з еооттаг!а, а сжщо така 
Еис ог? зтагагйаа Е, АсйаПа птиапта НЬ., Саизйоота 
Лайсапа НЬ., Огтоз!хв спЬгапа НБ., Абгахаз айизчата 
УсВв 7, Зсофопа сопзрегзата Е. идо. Тия последнитЪ пред- 
ставляватъ вторитЪ (есенни) генерации на тия видове. 

20.Х. Реферира статията на Рго/. Н. Керфе!-Гер!4орего- 
(ортзспе Мастгаре ги еп! оеп озпеййеггапееп /пзшаг аипеп 
(30 айпгезБег 4. Мепег епют. Мегешз 1925, р. 37-42). Въ 
нея статия на стр. 40 Ребелъ потвърждава правото на самс- 
стоенъ подвидъ на описаната отъ Д-ръ Бурешъ презъ 1915 
год. (Груш. Бълг Пр.р. Друж. МШ, стр. 178) пеперуда Агдуп- 
п15 рарша Кегкгапа Виг. отъ острова Корфу. Бурешъ демон- 
стрира 2 екземпляра отъ тоя едъръ красивъ инзуларенъ поц- 
видъ, дава негово по-подробно описание и съобщава, че от- 
личния познавачъ на пеперудитБ отъ рода Агдупт5, Е. Е!5- 
спег въ Цюрихъ ще публикува въ Фосеваз Ешото!отса спе- 
циална статия върху тоя подвидъ, по материала, който му е 
изпратилъ референтчика. 

13.Х. Д-ръ Бурешъ представя на членоветЬ на Бълг. Ент. 
Д-во,японския ентомологъ прсфесоръ Те!5о Езак! отъ Еисиаса-- 
Япония. Сжщиятъ раздава на нъкои отъ членоветБ свои ен- 
томологически публикации и говори за обиколката си изъ 
Европа. 

20.Х. Рецензира книгата „Болести и неприятели по овощ- 
нитЪ дървета и борбата съ тЪхъ“, съставена отъ члена на 
дружеството В. В. Стрибърни. Книжката представлява второ 
издание отъ часть МУ! на книгата „Ржководство по овощар- 
ство“. Следъ излЪзлата презъ 1893 год. брошурка отъ Н. Не- 
дплковъ -- „Най-вреднитЪ за овощнитБ дървета насЪкоми и 
средства за изтрЪблението имъ“ (Пловдивъ 1893), книгата на 
Стрибърни е втората на тая тема и иде да попълни една го- 
лЪма празднина въ нашата приложно ентомологична литера- 
тура. Книгата е много-добре стъкмена, наи-важнитЬ неприя- 
тели сж сполучливо подбрани и биологията имъ е въ збита 
форма задоволително изтъкната. Особено внимание е обър- 
нато върху начинитъ и средствата за борда. Книгата е едно 
много полезно ржководство за овощара пракгикъ ; тя не трЕбва 
да липсва и въ библиотеката на всЪки ентомологъ. 

Сжщиятъ реферира върху новиятъ за България видъ 
пеперуда Мусегориз ритсейоо Во154., ловена въ множество 
екземпляри въ парка на двореца Езксиноградъ при Варна отъ 
Н. В. Царь Борисъ ПП, презъ време отъ 6--20.Х. т. г. Гео- 
графското разпространение на тоя понтийски видъ е Туранъ, 
Армения, Южна Русия и Добруджа. При Бургасъ не е на- 
мЪренъ. 

27. Х. Показа една доста богата сбирка отъ Ресойега 
(резредъ Меигорега), събирани въ България и опредЪлени 
отъ спепиалиста по тая група Ог. Зспоепетипа (Мегпдеп- 
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Ешнг, Пешзстапа). Сбирката е съхранена въ Царск, Енто: 
молог. Станция въ София. ВидоветЬ сж: 1. Рега Бигезс!! 
5сПоеп, новъ видъ, изглежда да е доста разпрострапенъ въ 
България: Витоша надъ с. Княжево, Чамъ Курия 1400 м. в. 
21. УП. 1908, . Родопитъ при Хвойна 15. У!. 1916, Креснен- 
ското дефиле 4. МП. 1917. - 2. Реа оппретз Витт , Бъл- 
гария -- 3. Ре а таготпаа Рапг. Витоша 15. У!. 1921. 
- 4, Репа серпайоез Сиг!. -- Стара план. при Черепишки 
манастиръ, 1. М. 1915. -- 5, СЩШогорепа тошогит Р:с!, 
Чамъ Курия 1300 м. в, 15. МП. 1922. - 6 СЩШог. ги/епсенз 
РеЕ., Пиринъ пл по р. Бъчдерица 1600-2600 м. вис, 10-12, 
МП. 1315. - 7. СШог. офтегов Рс!., Чамъ Курия 1400 м. 
вис. 25. МП. 1921, -- 8. СШогореПа ргаттайса Хсор, Пи- 
ринъ пл, по р. Бъндерица 10. УП. 1915.. при Рилския мана- 
стиръ 1000 м. в. 9. М1. 1916 - 9. СМШогорепа ггошогит 
Рие!, Пиринъ пл. 10-15. МП. 1915, РодопитЪ при бани Косте- 
нецъ 900 м. в. 13. М. 1912. Люлинъ пл. надъ с. Княжево 
900 м. в. 15. М1. 1921. -- 10. Гейсиа тррориз Кпу. Родопи 
надъ с. ГолБмо БЪлово 9. !М. 1900. -- 11. Летига зибийз 
Жар. Витоша пл. надъ Драгалевския манастиръ 1000 м. в. 
1. М. 1912, надъ с, Княжево 5. У. 1907. -- 12. Хетига таг- 
отайа Р1с!. Лозенъ пл, при Германския манастиръ 600 м. в, 
27. !М. 1912. -- 13. АМетига оатерайа ОПо. Чамъ Курия 
10. МШ. 922, Родопи по Костенецка рЪка 11. У. 1912. -- 14. 
Метига сатбтса 51. Родопи по р. Яденица 9.М1 1909.-- 15. 
Узорегух ар сайз Мет. Люлинъ пл. 20.М1.1912. -- 16. Сара 
трога Р!с?. въ града София 1902, -- 17. Таешорегух Бгаиег! 
Кр. Родопи надъ бани Костенецъ 900 м. в. 14 У!.1912. -- 18. 
Таеторегух зейсогпв Кр. Родопи по Айранъ-Дере 1200 м. 
в. 1.М.1914., Витоша пл. при Драгалевския манастиръ 1000 м. 
в. 1.М.1912. - 19. Херпеорвегух пеби!оза Г. въ града София | 
20.11.1913. 

24 Х1, Съобщава, че въ библиографското списание Ге- 
репогит Етотоор сит е далъ рефератъ за „Известията на 
Българск. Ентомолог. Д-ство кн. П“ и тоя рефератъ е на- 
печатанъ въ казаното списание год. П, Мг. 7, септемврий 1925. 
Съ това се дава по-голбма гласностъ и въ чужбина на дру- 
жественото списание. 

15.ХП. Демонстрира 3 екземпляри отъ дребното без- 
крило насЪкомо Зс/егодегтиз з!4пеуапиз Шезво (Нутепор!., 
ВетуПдае), наричано у насъ жигавица или жугавица. То е 
"много дребно, едвамъ 2 мм., прилича много на една бледо- 
кафява мравчица, каквито се срЪщатъ мното начесто изъ па: . 

янтовитЬ кжщи. Характерно е за дребничкото насЪкомо, че то 
силно жили. Бурешъ е уловилъ насЪкомото на 5.Х. т. г. нощ- 
но време въ леглото си, следъ като е билъ силно ужиленъ 
отъ него. То е пълзяло изъ дрехитЬ и при натискане е за- 
бивало микроскопическото си жило въ кожата, Ужилването е 
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силно болезнено, почти като това отъ пчела. Ужиленото 
мЪсто обаче не се подува, а се образува около него червено 
петно около | квадр. см. НасЪкомото е попаднало случайно 
въ дрехитЪ и не жили за да смуче кръвь, а жили за да се 
брани. На следния день Бурешъ е намБрилъ още 1 екзем: 
пляръ да пълзи по дрехитЪ му, а следъ 2 дена още единъ 
по писалищната му маса. ВЪроятнс, насБкомото е било довле- 
чено въ стаята съ единъ кошъ пъленъ съ грозде. И други 
пжть преди години той е намиралъ това насЪкомо въ жили- 
щето си и то винаги наесень. За живота на 5с|егодегтиз 
514 те уапиз не се знае нищо. За представителитЪ отъ семей- 
ството Вей уШдае се знае, обаче, че ларвитЪ имъ живеятъ 
ектопаразитно по тЪлото на ларвитЪ на други насЕкоми, главно 
твърдокрили и пеперуди. ВЪроятно, възрастното насЪкомо 
ужилва гостоприемника, за да го парализира, следъ което 
снася върху него своето яйце, отъ което се излюпва ларва, 
която остава прикрепена на повърхностьта на тЪлото на гос- 
топриемника и тамъ смуче неговитЪ сокове. Къмъ това съсб- 
щение, г-нъ Стрибърни добави, че това насЪкомо е добре по- 
знато на населзнието въ с. Садово при Пловдивъ, дето нае- 
сень хората много начесто биватъ ужилвани отъ него, На- 
ричатъ го тамъ жсигавица. 

В. Григориевг, 

1. На 9 септемврий 1925 г. съобщи за Масгоорвиз со5- 
Га41з отъ сем. Сарз!4ае., който г. Ал. К. ДрЪновски погрЪшно 
причислява къмъ сем. Г/ое!Фае, като го смъта за единъ мно- 
го сериозенъ неприятель на тютюна. -- Напротивъ, споредъ 
наблюденията си, г. Григориевъ идва до противоположни за- 
ключения, а именно, че Масго/орпиз созг418 е не само без- 
вреденъ за тютюна, а голБмъ неговъ приятель, тъй като той 
унищожава много вреднитЪ за тютюна листни въшки и осо- 
бенно Тирз вабас!, -- Съобщава наблюденията си по биоло- 
гията на Масго!орПизга. 

2. На 13 октомври 1925 г. продължи рефеграта си върху 
Масго!орпиз созга 18 и съобщи още нЪкойи подробности по 
биологията на това полезно полукрило. 

П. Дрънски. 

1, На 31 януари въ общото годишно събрание реферира 
на тема: „Къмъ биологията на сливовия акаръ (Егуортез Но- 
еосор#ез) въ връзка съ западането на сливовата култура въ 
Кюстендилско.“ На основание събрания материалъ, той нами- 
ра, че сливовия акаръ е разпространенъ предимно по младитЬ 
(5--15 годишни) сливови култури, кждето следъ нЪколко 
годишна разрушителна работа, той разслабва сливовитЬ дър- 
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вета и създава условия да могатъ тъ да бждатъ атакувани отъ 
други по опасни неприятели -- щитоносната въшка и чернелка- 

- та, които масово се развиватъ само върху по старитЪ отъ 
10--15 години сливови насаждения. Така сливовия акаръ, спо- 
редъ това е, първично явление, когато шитоносната въшка и 
чернелката сж вторични явления. -- ЛишаитЪ сж последую- 
ще третично явление, резултатъ отъ загниване на кората на 
сливовитЪ дървета. 

2. На 12 май демонстрира вредитЪ, които сливовия акаръ 
(Егуор ез рШоесор!ез ГМа!.) нанася на сливитЬ въ Софийско. 
Отъ донесения прЪсенъ матеркялъ ясно се вижда какъ след- 
ствие нападението на мигриралитЪ вече акарчета, по млади: 
тЪ пжпки и лЪторасли, последнитЪ закърнЕватъ и изсставатъ 
въ развитието си. Много отъ пъпкитБ не само закърнЕватъ, 
но и при по-силно нападение, още недоразвили се, исъхватъ. 
Изобщо въ всички тия случаи сливовия акаръ се показва ка- 
то голбмъ вредитель за сливитЪ въ Софийско. 

Сжщия съобщи още, че съгласно писмо и Изпратенъ 
материялъ отъ Шуменъ, пъпкитЬ и цвЪътоветъ на овощнитЪ 
дървета навсЪкжде изъ околностьта били нападнати отъ 
мъхнатия бръмбаръв -- Тгортоа пипа, който е направилъ 
голбми пакости. -- Съобщи, че на населението сж препорж- 
чани средствата, който Д. Илчевъ предвижда за борба съ 
тЪхъ въ статията му: „Мохнатия бръмбарв“ -- Сведения по 
земледЪлието, кн. София, 1923. 

На 29 септември съобщи, че последователко ще изнася 
нЪкои по-интересни обекти, отглеждани въ Царската Ентомо- 
логична Станция, като бръмбари, пеперуди, мухи и пр. Днесъ 
тои говори за отглежданата рЪдка високопланинска пеперуда 
Штота Чагахас? у насъ. Н. В. Царь Бдрисъ Ш събралъ 
една гжсеница отъ тоя видъ при Царска Бистрица на 26 май 
1925 година и я изпратилъ въ Станцията, нждЪто е хранена 
съ Тагахасит (глухарче). Следъ нЪколко събличания, тя хри- 
салидира на 18--22 юни с. г., а изхвъркна като пеперуда на 
6 августъ с. г. -- Огъ тия наблюдавани факти се заключава, 
че вЪроятно тая пеперуда снася есень яйцатя си, отъ 
които се излупватъ гжсенички и като гжсеница тя презимува. 
-- Биологията на тая рЪдка пеперуда е съвсемъ малко по- 
зната. 

Сжщия показа и единъ ябалковв молецъ (Сограсарза 
роттотеПа 1..), гжсеницата на който, затворена въ стъклена 
епруветка съ тапа, прояда тапата, какавидира въ нея и на 
27. УП. изхвъркна като пепгруда. 

4. На 3 октомври съобщи нЪкои събрани мухи -- екто- 
паразити по домашнитБ и дивитЪ животни отъ семейството 
Рирагае, а именно: 

МеорНадиз оуш! Цп. Върху овцетЪ 
НгроБозса едипа пт. Върху коня 
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# ОПегяа агдеа Мед. -- Върху блатнитЪ птици и най- 
вече върху ДАгдеа ригригеа. 

« Шрор!епа сегу! МИзсп. Върху елена отъ Кричимска 
кория. 

#« Охр егит раШдит Г. Върху лЪстовицит+. 
ПоследнитЬ три вида сега се съобщаватъ като нови за 

България. 
5. На 13 октомврий съобщи за южноевропейския паякъ 

Аготоре Годайва С!., уловенъ въ с. Турия (Казанлъшко), сне- 
сълъ яйца, отъ които презъ м. октомври се излупиха мал- 
китБ паячета. ВЪроятно, поспеднитЪ, безъ да напуснатъ пъш- 
кулчето паяджина, въ което се помБщаватъ, ще презимуватъ 
и напролЪть ще излезатъ, за да се пръснатъ навсЪкжде. 

Сжщиятъ съобщи рЪдката пеперуда у насъ Пазусшга 
рай ипда 1, гжсеницата на която е много вредна въ Гер- 
мания, кждето напада всички широколистни дървета, ау насъ 
е съвсемъ рЪдка. НЪколко гжсеници отъ тая пеперуда, съ- 
брани отъ София, сж отгледани въ Станцията. Презимува като 
какавида. “ 

6. На 10 ноември съобщи още единъ новъ за България 
видъ О1р!ега отъ семейството Риррагае, а именно /рормепа 
сего! Г.., който като възрастна безкрилз муха парззитствува върху 
елена, Хванати нЪколко екземпляри отъ Н. В. Царь Борисъ Ш и 
Д.ръ Ив. Бурешъ по елзнитЬ (Пата дата) въ гората при 
двореца Кричимъ, 8. П, н. г. Интересното за биологията на 
тоя видъ е, че споредъ Линдеманъ, отъ какавидата се излупва 
крилато възрастно насЪкомо, прилично на конската муха, което 
паразитствува отначапо по горскитЪ птици. Въ последствие 
преминава върху елена, следъ което крилата му опадватъ. 

7. На 17 ноември показа около 100 какавиди отъ Р/ег!5 
паре., събрани отъ ботаническата градина, София, много отъ 
които сж нападнати съ ларви отъ мухи. ПоследнитЪ въ голЪмо 
количество буквално сж изпълнили какавидитЬ. -- ВсичкитЪ 
здрави и заразени какавиди се съхраняватъ въ Царската Ен- 
томологична станция, кжцето напролътъ ще се излупатъ пе- 
перудитБ и тъхнитЬ паразити. ПоследнитЬ сж отъ голЪмъ 
интересъ. 

8. На 15 декември съобщи за интересния видъ пеперуда 
„ППоБа сегшосерНаба Г. отъ София, отгледана въ инсектария 
на Царската Ечтомологична Станция. Интересното за нея сж 
извънредно многото паризитни мухи, които нападатъ гжсе- 
ницата й. Поради това вЪроятно въ насъ тя не може да се 
развие цо степень на вредна за овощнитЪ градини пеперуда. 

7 Д. Илчевъ 

ПоследнитЪ изследвания на Илчевъ се отнасятъ до ца- 
ревичния молецъ 5йогода сегеаеПа, Илчевъ е констатиралъ, 
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че гжсеничкитЪ сж напацнати силно отъ паразитни „сллей- 
татдае. Тия последнитЬ изпратени на специалиста Ог. О. 
бсипидеКпес!! се указаха Наргосушз гуреае Тпотз. Био- 
логията на тся паразитъ е слабо позната, затова Илчевъ 
предтрие опити за нейното проучване, обаче не можа да ги 
завърши, 

Д. Йоакимовъ. 

1. На 26 май 1925 г. съобщи и демонстрира листната 
въшка Репр диз БотеПае, която силно е атакувзла младитБ 
филизи на осена (Егахпиз ехе!51ог) изъ културитЬ на Бори- 
совата градина. 

2. На 29 октомври 1925 г. съобщи, че на 20. с. м. 
„наблюдавалъ рояването на мравки въ Софийско. ЦЪлата 
околность била испълнена съ орляци крилати 6 и 9. Въ 
въздуха тЪ представлявали гжсти облаци, който летели главно 
следъ обЪдъ. Показа есземпляри отъ хванатитБ летящи кри- 
лати мравки, принадлежащи на вида Еогпи!са Еизса |. 

3. На 13 октомври съобщи, че презъ септември тая го: 
дина за пръвъ пжть ималъ случай да наблюдава истински 
пчеленъ медосборъ отъ листни въшки, именно, отъ вида Гас!- 
пиз оптттайз Воуег, който живЪе по върбитЪ и смучи сокъ 
отъ корага на гладкокоритЬ имъ клоне. Наблюдаваното явле- 
низ напълно приличало на онова при пролЪтния медосборъ 
по цъфналитЬЪ върби. Сега обаче, пчелитЪ кацали по листата 
и клончетата, дето сж олепени ситни капчици отъ захариститБ 
изпражнения на Г. упатаП5 и лакомо ги облизвали. ; 

4. На 17. Х!. 1925 г. показа коренче отъ царевица изъ 
Софийско, нападната стъ коренови въшки, събирани още въ 
190 7 година, когато сж бали и опредБлени въ странство подъ 
името: Еогда тасса, Рефгренчика смЪта, че това е мигри- 
ращето поколение на Гейгапешга и! т!, опредЪлена въ послед- 
нитЬ години отъ проф. Мокржецки. 

Проф. С. Мокржецки. 

По поводъ на едно запитване оть Централния Земле- 
дЪлски Изпитателенъ институтъ въ София прави следното 
писмено съобщение върху „Царевичната коренова въшка“ въ 
България: 

„Презъ лЪтото на 1921 година Негово Величество Царь 
Борисъ Ш бе събралъ доста нападнати и повредени корени 
отъ царевица изъ Старо-загорско, който ми бЪха предадени 
чрезъ покойния Д, Илчевъ, за опредЪление. Азъ още тогава 
опредблихъ тия коренови въшки и покойния Д. Илчевъ пу- 
бликува нЪкои бележки за тЪхъ въ сп. Землед Блие, год. 25, кн. 9. 

Споредъ тия магерияли и материялитЬ, които напосле- 
дъкъ пдлучихъ чрезъ Централния ЗемледЪлски Изпитателенъ 
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Институтъ, мога да кажа, че въ България по коренитЬ на 
царевицата за сега се срЪщатъ две форми корекови въшки, 
свързани съ бръста (Питиз сатрез15) а именно: -- Тейга- 
пеша Шшт! Пе Сеег и Темапеийга гибга И. При по-ща- 
телни изследвания, числото имъ може да се увеличи. 

Първиятъ видъ Г. ит! де Сеег образува зглени мехур- 
чести образувания по листата на брЪста, който сж голи, пра- 
востоящи и приседнали на кжсо стлъбце, овални и съдър- 
жащи много тъмно-зелени, дребни, безкрили въшки, пОкрити 
съ восъчно вещество. Презъ лЪтото крилати форми, съ черна 
глава и гърди и съ 6 членести мустачки, отъ брЪста прели- 
татъ по коренитЪ на зеленчуцатЪ, а въ България особенно 
върху кукуруза. Тамъ крилатитъ форми снасятъ напълно 
сформировани живи, безкрили въшки въ особенна ципа, отъ 
която тЪ излизатъ и се отправятъ за коренитЪ на цареви- 
цата, като се събиратъ на гъста колония при самата коренова 
шийка и изсмукватъ жизненитЬ сокове на растението. -- На 
есень между безкрилитЬ коренови въшки се появяватъ и 
крилати, който прилитатъ на брЪста, кждето снасятъ яйца. 
Яйцата презимуватъ въ пукнатинитЪ на кората. Но часть отъ 
въшкитБ оставатъ и по коренитЪ на царевицата. 

Вториятъ видъ Т. гидрга Пк. образува червени мехур- 
чести образувания по брЪста, покрити съ власинки и обикно- 
венно на долната страна на листътъ. -- Вториятъ видъ е по- 
вече южна форма. 

Колкото се отнася до литературата по въпроса, тя е 
доста обширна. П|3 спомена само: А. К ЛМордвилко -- Къ 
биолопй и морфолопй тлей. Тр. Руск. Знтомолог. Общ. Т, 
33, 1900--1901. - А. К. Мордвилко. - Вейгаде гг Во!офе 
дег РНаштепаизе, Во!од. Сепга а. ВА 27, 29 (1907--1906). 
Тукъ е указана и подробно литературата. 

П, Патевъ 

1 На 13. Х. 1925 реферира отчета за дейностьта на 
Ш-ия Международенъ Ентомологически конгресъ въ 2ипсП. 
Отчета е печатанъ въ английското списание Тпе Етото- 
Гор151. 

П. Петковъ 

1. На 16М! 1925, -- Съобщи за опититЪ си върху по- 
глъщане на желЪзото отъ клеткитЬ на Ре”! апе!а регтатса. 
съ които потвърдилъ опититБ на Маталниковв по сжщия 
въпросъ съ Репр!апеа, на Дога, Вогпег и Ра гей, Всички сж 
установили, че желЪзото се наслоява въ клеткитЪ на задното 
черво. -- Новото, което референчика съобщава е, че желЪ- 
зото се стреми къмъ ядрото на клетката. ЖелЪзото, влЪЗло въ 
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япрото, претърп ва изменения, като се преобръща въ же.1!6- 
зенъ фосфат. 

.2, На 7МП 1925 реферира статията на ГЛ. Побзлапзву 
„За познаването на рода СосстеПа“, печатана въ 2001091- 
зспег Ап?дег, |ХП, Хе 1112 0гтъ 5. У. 1925. 

3. На 29.1Х, 1925 съобщи за наблюдаваната отъ него хе- 
миптера Масго!орвиз созва!в върху тютюна да унищожава 
ластните въшки и трипса, които сж неприятели на тютюна. 
Съ това свое наблюдение той потвърдява наблюдннията на 
В. Григориевъ, съобщени преди нЪколко заседания. 

4, На 15.ХП 1915 г. реферира 2 статии въ 2001001! зспе- 
Воатзспе Сезезспай!: - 1) Отъ Ог. КеБе! за една нова 
аберация отъ АгсНа саа аБ. |еш ез и 2) отъ Вагоп Вгоп!- 
пт Сизясе -- Еп Вейгад гиг Кора!осегеп-Кашпа бей епз. 

П. Чорбаджиеве. 

31.Ш. Реферира върху мухата ОПдоморНиз Бегдепзатт!. 
Маси". намърена по крушитЪ въ Малъкъ Ч. фликъ (Търновско). 
ЛарвитЬ на тази муха предизвикватъ дървенисти многокамер- 
ни цецидии по едногодишнитЪ лЪторасти. Излупването на му- 
хитЬ отъ цицидиитЬ става презъ края на мартъ и априлъ. 
ЛарвитЬ на този неприятель сж били нападнати отъ единъ па- 
разитъ стъ Нутепорега (Спа!с:4тейае), за сега още неопре- 
дЪленъ. Показа множество повредени отъ мухата клончета 
отъ облагородена круша. 

12. У. Реферира за ципокрилото Ейгу!ота атуойа! Еп- 
деп!,, като непртятель по ядкитЬ на бадемитБ при Сливенъ, 
а не паразитъ на друго насЪкомо. Това насЪкомо снася презъ 
пролБтьта по едно яйце въ зеленитЬ бадеми, отъ което на 
следната пролЪть (презъ май) се излюпва възрастната форма. 
Показа живи екземпляри отъ насЪкомото, неговата ларва и 
повредени бадеми, 

Реферира за корояда 5 гесапоишшз Екпм, който е 
причинилъ изсъхване на много дървета отъ черъ боръ вЪ 
общинския разсадникъ при София. Показа множество екзем- 
пляри отъ корояда, повредени отъ него клони отъ черъ боръ, 
а сжщо и неговиятъ паразитъ. 

19. М. Показа ларви на ципокрилото Норгосатра ог. 
соги!з Кид, отъ които силно сж пострадали младитБ плодове 
на синитЪ и обикновенитЪ сливи отъ Фердинандъ и с. На- 
дежда (Софийско). СжщитЪ ларви той е наблюдавалъ и по 
сливитЬ въ държавния овощенъ разсадникъ при Павлово, въ 
умерено количество. 

Показа клончета отъ круша съ живи ларви и възрастни 
форми отъ листната бълха РзуШа ри! 1. (Кпупспоба) отъ 
с. Надежда (Софийско). Неприятеля е причинилъ изсъхване 
на отдЪлни крушови дървета отъ това село, 
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Реферира върху вредната муха ДАп”отуба газ!сае 
Воисне, ларвитЬ на която сж нападнали въ голбмо количество 
цвЪтното зеле при с. Кремиковци (Софийско). МухитЪ сж се 
излюпили на 5-10 У!. 

Съобщи за наблюдението си надъ бръмбара В/аррз то- 
Изага !., екземпляритЪ на който сж се срЪщали често по всички 
гнвзда на лалугеритЬ при с. Юскюцдаръ (Свиленградско) на 
2. М. Показа множество екземпляри отъ този бръмбаръ. 

26. М. Съобщи за малката пеперуда Риш еПа тасиПрепл!з 
Сигс., гжсеницитЬ на която, заедно съ мухата Алотуга 
бгазз!сае Воиспе. сж нападнали цвЪтното зеле при с. Креми- 
ковци (Софийско). ПеперудитЪ сж се излюпили на 5--10. М!. 

Съобщи за вредния по овощнитЪ дървета бръмбаръ 
Сарподез гепебг!оп | , биологията на когото проучва. Екзем- 
пляригБ, които се излюпватъ въ края на лЪтото презимуватъ 
въ земята и могатъ да живЪягъ на следното лЪто до м. юлий. 

Рефзрира по напрзавенитЬ отъ него опити съ сЪровжгле- 
родъ и сЪренъ двуокисъ за дезинфекциране на семена, зара- 
зени отъ животински неприятели и главно съ УПойгора сегеа- 
Гейа ОПу. При тЪзи опити се е установило, че при третиране 
заразенитЬБ семена съ сЪровжглеродъ въ продължение на 
24 часа тЬ се обеззаразяватъ напълно и кълняемостьта имъ 
се запазва, а при третирането имъ съ сЪренъ двуокисъ, тЪх- 
ната кълняемость се поврежда до 100 96. 

Съобщи, че молеца отъ рода Нуропотеша, вредитель 
по листата на ябълкитЬ въ България, принадпежи на 
вида та лмеПа 7., а не на соспеПа НЬ. Освенъ Н. та!!- 

пеПа по листата на сливитЬ, а по рЪцко и по ябълкитЬ се 
срЪща и молеца Н. радейа |. ПровЪрката на тЪзи видове е 
направена отъ професоръ О-г Н. КеБе! отъ Виена. 

Съобщи и показа ларва на кржглиятъ червей ОСогфиз зр. 
намерена отъ него, като паразитъ въ тБлото на една гжсе- 
ница отъ Гупапша Фвраг С., отъ с. Ветренъ (Казанлъшко). 
Реферира за хоботния бръмбаръ Мардйа!з огоасеа | 1п. (сем. 
Сигсшпотдае), чиито ларви сж се срЪщали по смърча въ 
Витоша, нападнатъ отъ корояда РИ уорепез спа!соргарвиз |. 
ЛарвитЬ на този хоботникъ проникватъ дълбоко въ дърве- 
сината. Отъ такива ларви референчика е получилъ възраст- 
ната форма на бръмбара. 

Съобщи за Оизсиз азейиз |. (мокрица) отъ ракообра- 
зитЬ, която се е появила масово изъ люцерновитЪ ливади въ 
с. Ржжево-Конаре (Пловдивско) и е причинила извЪстни по- 
вреди на люцерната. 

2. У1. Показа намеренитЬ отъ него 53 вида паразити 
презъ 1923 и 1924 година по различни вредни насЪкоми въ 
България и най-много по гжсеницитЪ на пеперудитЬ Гу гала 

о Фзраг 1.„Нуропотеша тайпеНа 7. и по бръмбара отъ семей- 
ството на короядитБ со шз гиршозиз Кат, ТЪзи паразити 

3 
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пранацлежатъ на семзйсгвата: СЛа!с!Ф9ае, Вгасотйае и 
Усвпеитотйае отъ цилокрялигЬ и на семейството Тасй/пи/дае 
отъ двукрилитЬ. Представи и списъка на тЪзи паразити. 

Отбеляза за много рЪдкото срЪщане на бЪБлата овощна 
пеперуда ДАрог!а сгайдер! |. презъ тази година въ Софийско 
и посочи като причини за това, размножението на нейнитЪ 
паразити и заболЪването на какавидитБ и гжсеницитБ й, спо- 
собствувано отъ влажната пролЪть. 

Съобщи за единъ новъ паразитъ по гжсеницатЪ на /. 
Яезраг |. отъ фамилията Вгасоп!4ае, намъренъ въ София. 

9. У|. Съобщи за следнитБ вредни насЪкоми, появили се 
въ голБмо количество по овощнитБ дървета въ общинския 
овощенъ разсачникъ въ БЪлоградчикъ: 1) Топи х хлгозвеала 
|, гжсеницитБ и нападчаля листата на крушитъ; 2) О/егеш- 
гез оаперапа НЬ., гжсеницитБ й като неприятель по пжп- 
китБ и млацитЪ писта на ябълзитЪ и 3) Гуйа петога з Г.., 
лъжегжсеницигБ на която сж нападнали листата на младитЪ 
сливови дръвчета. 

Съобщи за намирането лъжегжсеницятБ на осата Нор!0- 
сатра 1езшатеа К!. по младитЪ плодове на ябълкигБ въ 
държавния овощенъ разсадникъ при Павлаво. 

16. У1, Рефзрира за бръмбаритЪ: Рлуйодесва зехрипсща 
Рапг, (фам. СйгузотеПдае), който се е позвилъ масово по 
люцерната въ Разградско, Г.- ОрЪховско, Търновско, Свищов: 
ско, Видинско, Ново Загорско и др. и за калинката Ер Пасйиа 
г1обоза Зсйпп. появена сжщо масово по люцзрната въ Видинъ. 

30. М1. Рефгрира за масовото разпространение на лалу- 
геритЪ ХрегторпИщз сииз РаП. въ Свиленградско, селата: 
Паша-махле, Юскюдаръ, Мехаличъ и Хасково, отъ които сж 
били нанесени огромни щети на мЪстното население. Рефе- 
ренчяка е направилъ опити съ сЪровжглеродъ за установя- 
ване дозата отъ сЪровжглеродъ несбходимъ за умъртвяването 
на лалугеритЪ. Това срЪдство се е оказало много ефикасно, 
за козто е било предприета масова борба съ лзлугеритЪ, въ 
резултатъ на което напастьта отъ последнитЪ е била премахната. 

7. УП. Съобщи за следнитЪ вредни насЪъкоми, констати- 
рани изъ различни мЪста, отъ които показа екземпляри както 
и па, нитЪ стъ трхъ растителни части. 

. Тъйепспиз и ИсЕ Вацег -- по пшеницата около ди: 
и 2 Тъйепсйиз деоа ай? х Кайп. -- по чесъна отъ По- 
пово и с. Кремиковци (Софийско). 3. Нейегойега гаф!с:соа 
Сгеей. -- по тютюновия разсадъ въ Шуменъ. 4. Еое/ а био-. 
Пала зсШН. - - по бора около Сливенъ и Карлово. 5. Ругаизга 
парПаИз НЬ. -- Масово по конопа около Т. Пазарджикъ. 6. 
Орагит забшозит Г. -- по лозитЪ при Ески Джумая. 7. Гуда 
ггетшае ЕаБг. -- по кошничарскитЬ върби при Орхание и 
Ески- Джумая. 8. Гета те!апора |. -- по овеса отъ с. Кнежа. 
9. Гета суапеПа |. -- сжщо по овеса при Ески-Джумая, 10, 
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Рвупса ез Бейей ЕаБг. -- по листата на крушитЪ отъ Ески- 
Джумая и по лозитЬ отъ ПлЪвенъ. 11. РяуШорембва Ппео! аа 
Евсп., Дейгиз серйпа!ойез АгсПпаг. и Апотаа 05 Е, -- по 
лозитЪ, ПлЪвенъ. 

14. УП, Направи съобщение и показа екземпляри отъ 
следнитЪ вредни насБкоми: РеуПойшз обгоприз Г.; АтшзорПа 
аийзегаса НЬзЕ; АпворПа зерешт НЬЗ.; Тпаиттороеа р!!)- 
осатра зс ИН. -- по бора въ Пещерско; Гуда р!! 5сНгк -- 
по младитЬ крушови дървета около Сливенъ; Хрйоргарпа 
сегаз! ЕЬ. -- по черешигЬ въ Сливенъ, масово; Огарвой#а 
Гипебгапа Тг. -- по сливитЬ въ Сливенъ. 

21. МП. Реферира за бръмбзра Регшодоп ова  НЬЗВ., 
който е изгризвалъ кората при корзнната шийка на мпадитЪ 
черешови дръвчета отъ стопанството Минкова-махала при гара 
Бойч: новци, съ което е причинилъ изсъхване на известно ко- 
личество отъ тЪзи дръвчета, Показа екземпляри отъ този 
бръмбаръ и едно изсушено отъ бръмбара 4 годишно черешо- 
во дърво отъ това стопанство. 

18. УШ. Реферира за масово рззпространение на брЕсто- 
вата листна въшка Тегапешга шт! Пе Сеег. по коренитЪ на 
царевицата, наблюдавано лично огъ него въ много села отъ 
ПлЪвенска и Никополска околии, отъ което часть отъ засета- 

та въ тЪзи села царевица е значително пострадала презъ 
маи - юний. Показа екземпляри отъ въшката, отъ нейнитЪ цеци- 
дий по листата на брЪста и повоедени царевични растения. 

25. МП. Реферира за направечитЬ отъ него наблюдения 
падъ живота на зърчовниятъ молецъ ЗПогора сегеаеПа ОПу., 
за остановяване числото на неговитЬ поколения и тЪхната 
продължителность. 

20. Х. Реферира за масовото разпространение на пшенич- 
ната немзтода Т фелсвиз с! Вашег, по пшеницата въ Елен: 
ско и за направенитЪ отъ него опити за пречистване на семето 
"за посевъ отъ присжтствието на растъкъ въ (деформирани се- 
мена) въ него. ; 

20. ХП. Реферира за срЪщащитЪ се изъ жилищнитБ по- 
мЪщения малки пеперуди (/Исго/ер!дорега), които нападатъ 
по различни органически вещества отъ расгителенъ и живо- 
тичски произходъ и съ това се явяватъ като мнсго вредни. 
ТЪзи пеперуди сж: ЕргезИа ешеПа НЬ., Ерпез иа КиейтеНа 
72, Рофа ГтегрипсеПа НЬ., Епагоз!з Гасвейа З«НИЕ., Теа 
ргапеНа |., Тпеоа в! вепеПа Нитте!., и Мопор!5 Ееггир!пеПа. 
Освенъ тЪзи малки пепгруди въ стаигБ и кухнитЪ попаца 
често и пеперудата АсаПа бегбат а Е., чиято гжсеница 
напада сухитЬ зеленчуци, като ги унищожава напълно. 

20. ХИП. Реф-рира за бръмбара ОПоггвулсвиз тигса Вой., 
който се е появилъ масово презъ лЪтото изъ лозята около 
Ачхиало като имъ е нанесълъ чувствителна повреда, чрезъ 
гриззнето на листата и младитБ лЪторасти. 
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Извършени екскурзии отъ членоветЬ на Българското 
Ентомологично Дружество презъ 1925 год. 

Д-рв Ив. Буреше. 

1. На 3. |. до пещерата „Душникъ“ при с. Искрецъ, за 
проучване нейната пещерна фауна. Откритъ новиятъ за нау- 
ката вицъ РПеддопивейез доМсерз Виг. (Со!еор!). 

2. ОСтъ 1--15. 1, изъ Кричимската курия при Пловдивъ. 
Събрани множество кърлежи по стрелянитЬ елени. 

3. На 1.Ш. изъ „Водната пещера“ при с. Церово, за 
изучване нейната фауна. Намвренъ новия за науката видъ 
стонога ПрИошиз Бигезст! Мет.. 

4. На 22. и 4.М. изъ пещерата „Темната дупка“ при 
гара Лакатникъ за изучване нейната фауна. Намвренъ новиятъ 
за науката видъ стонога | ИПоБ из ГаКантселзе Мег. 

5. 6-9.М1. придружавайки Негово Величество Царя, до 
Рилския манастиръ и Кресненското дефипе. 

6. 4-6.1. изъ ЦентралнитЬ Родопи, презъ Ели-Дере-. 
Чепино, Баташко блато, Ташъ-Боазъ, Доспатъ, Сатовче, Не, 
врокопъ, Банско, Юзъ-долъ, БЪлово. 

7. 15.М1--15.МШ. въ Чамъ Курия, 3 изкачвания на върха 
Мусала -- множество екскурзии изъ долинитБЬ на Мирица, 
Царска Бистрица и БЪли Искъръ. 

| 8. 5-22,|Х. въ околноститЬ на Двореца Евксиноградъ и 
около Варна. Събрани около 1,000 екземпляра нощни пеперуди. 

9. 1-З3.Х1, изъ Кричимската курия при Пловдивъ и до 
изворитБ Текиря. 

П. Дрънски. 

1. На 25--26.М1.1925. -- Екзкурзиралъ изъ околноститЪ 
на Радомиръ, Кюстендилъ, с. с. Ржждавецъ и Соволяно (Кю- 
стендилско), съ цепь да се събератъ материали по неприяте- 
литЪ на сливовата култура въ Кюстендилско и специално -- 
изучачане биологията на сливовия акарз.(ЕпорНуез рНоеосор#ез), 
като неприятель по сливовитЬ дървета. 

2. На 4, 5, 6, 7 и 8.П/.1925 -- до Бургасъ и Созополъ, 
кждето екскурзиралъ изъ околноститЬ на тия два приморски 
грацове. Въ Созополъ, заедно съ + Д. Илчевъ, присжтству- 

 ваха при полагането основния камъкъ на Рибарското училище. 
3. На 301У и 1.М.1925 -- до с. Владая и пчелина на 

Дончо Петковъ. Събралъ маса мухи, пеперуди и гжсеници. 
4. Отъ 26 М до 18.М1.1925 г., заедно съ П. Петковъ и 

Б. Давидовъ пропжтуваха западната частъ на ЦентралнитЪ 
Родопи, а именно: гара Сарамбей, -- Лжджане, с. Баня -- 
Чепинска -- Клептуза, пещерята Лепачица, с. Чехлйово, Чех- 
лйоското > лесничейство, в, Сютке (2188 м.). Кара-Тепе, До- 

Тао ВЕ ВАЛЕ ЪИНРА ААА 
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спатска долина и обратно с. Лжджене. -- После отъ с. Лжд- 
жене презъ с. Ракитово за Баташкото тресавище. А сжщо 
отъ с. Лжджене за Юндола и Гешова планина. 

5. Отъ 1--8.1Х,1925 екскурзиралъ въ околноститЬ на 
Чамъ Курия, Черната скала, Ситняково, Маркоджика, Соко- 
лецъ и Варницит+. 

6. На 29 и 30.Х.1925 до ПлЪвенъ и околностьта. 

7. Отъ 4--8.Х 1925 г., заедно съ препаратора Ив Юлиусъ 
екскурзиралъ изъ околноститЬ на Пловдивъ и главно около 
гара БЪлоземъ, водната пещеря „Дупката“ и по азмацитЪ 
край р. Марица при Садово. : 

8. На 3-5Х. 1925 г., заедно съ Хр. Матровъ до с. 
Карашъ при гара Романъ. -- 

9. На 27.Х1.1925 г. Зимна екскурзия, заедно съ Д-ръ 
Ив. Бурешъ до Люлинъ планина. 

? Д, Илчевъ.. 

1. 3.1. заедно съ Д. -ръ Ив, Бурешъ посетена Искрецката 
пещера за изучване нейната фауна. НамБренъ новъ за нау- 
ката видъ РНеддопизейез. 

2. 4.1. посетени пещеритЪ при с. Карагуй, ЛЕ Евенекаи 
въ долината на р. Пърчовица -- Чернелка, ТБ сж трогло- 
дитни жилища. Пещерна фауна въ тЪхъ нЪма. 

3. 29.11. -- 3.1. екскурзия до Троянския монастиръ, Зеле- 
никовецъ. На връщане посетена Деветашката пещера при 
гр. Ловечъ. На 31.1, въ Евсиноградъ. На 1.1. презъ Балкан- 
ската линия за Тулово, а отъ тамъ за Казанлъкъ, Калоферъ, 
Карловски бани, Пловдивъ, Кричимска курия. 

4. 11.11. придружавайки Негово Величество Царя, екскур“ 
зира до прохода Араба-Конакъ и Илдъзъ-Табия. 

2. 190. на ловъ изъ Мургашъ планина. 

6, 4-8.М. Пссетенъ Двореца Евксиноградъ. Отъ тамъ 
съ параходъ за Созополъ (освещаване Рибарското училище). 
На 8.1У., придружавайки Негово Величество Царя за Търново, 
посетиха пещерата „ГолБма лисца“ и гр. ЛЪсковецъ. 

7. 12-141М Последня екскурзия на Д. Илчевъ изъ Мур- 
ташъ пл. На връщане отъ нея 141М.1925 г. 101, часа преди 
пладне въ Арабаконашкия проходъ падна убитъ, пронизанъ 
отъ 2 разбойнически куршуми. 

Д. Поакимовъ. 

1. Екскурзиралъ презъ лЪтото на 1925 г. по планина 
Люлинъ презъ |М. М и М| съ цель за провърка на нЪкои ви- 
дове отъ семейството Сарздае (Непега). -- Пегдеосог!5 
гибег уаг. зершпиз Май. 
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2. Стара-планина и СрЪдна-гора (Казънлъшко) при с. с. 
Габарево и Турия съ цель за провЪрка на нЪкои видове 
Ешдопдае -- Огсгуорпага арт те. 

П. Патевъ 

1. Отъ 15-20. |Х. екскурзиралъ въ Хасково и околностьта, 
както и около Перущица, съ цель да изследва болестьта по 
тютюна „сухата жилка“. 

2. Отъ 20-25 юни екскурзиралъ въ Дупнишко, главно с. с. 
Рила и Кочариново, за да събира материали по неприятелитЬ 
на тютюна. 

П. Петковъ 

Отъ 26. УП. до 18. МШ. 1925 г., заедно съ П. ДрЪнски 
екскурзираха изъ ЦентралнитЬ Родопи, а именно: Гара Са- 
рамбей, Лжджане, Чеписка баня, долината на „Лепеница“ и 
пещерята, с. Чехлйово, в. Сютке (2188 м.), Кара Тепе, Доспат- 
ска долина и обратно с. Лжджене. 

П. Чорбаджиевъ 

1. Еднодневна екскурзия на 18. П. до с. с. Мошино и 
Църква (Софийско) по прослецяване животинскитЬ неприятели 
по сливитБ и др. овощни дървета. 

2. Отъ 2. У. -- 5. У., изъ околноститЬ на с. с. Паша- 
Махле и Юскюдаръ (Свиленградско), по проследяване разпро- 
странението на лалугеритЬ (Хрегторй из сийиз 1..), и ще 
низиране борбата съ тЪхъ. 

3. Отъ 20. У!. -- 25. М!., изъ околноститъ на сжщитЪ 
села за произвеждане опити за борба съ лалугеритЬ пор Ъд- 
ствомъ сЪровжглеродъ и проследяване на вреднитЪ насЪкоми. 

4. ОСтъ 3. УШ. - 5. УШ. изъ околноститЬ на селата 
Ясенъ, Български-Карагачъ и Радиненецъ (ПлЪвенско), по 
проследяване разпространението на ТГейгалеига ит! Ое Пеег., 
по коренитЪ на царевицата. 

5. Ецнодневна екскурзия около Ямболъ на 11. УШ., по 
проследяване на нЪкои вредни насекоми. 

6. НЪколко екскурзии около Сливенъ между 15. Х и 
12. Х., по проследяване вредни насЪкоми. 
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Печатни трудове на членоветЪ на Българското Ентомо 

логично Дружество презъ 1925 год. 

Дръ Ив. Бурешз. 

- 1, Изучвания върху биологията на Лозовия молецъ 
(Ро!успгоз1в Богапа) и начинитЪ за неговото унищожение. -- 
Спис. на Землед. Изпит. Институти въ България, Тод Ш. кн. 
3- -4, стр. 271 - 300. София 1925 год. 

2. ПрилепитЬ въ България. -- спис. Природа год. ХХУ, 
кн. 9, стр. 130- 132. София 1925. 

3. биг а Гашпе сауегисое де Вшдапе е! дезсПрНоп 
дипе попуеаш РНеддопиве!ез. -- Вийенп де а зопе#6 епопо- 
Тод14че де Егапсе. 1915, Хе 7, р. 115--120, Рав 1925. 

4. ДБлчо Илчевъ (29.М.1885--14.1М.1925). и неговата 
природонаучна - ентомологична дейность. -- Извест. на 
Бълг. Ентомол. Друж. кн. П. стр. 2--22. София 1925. 

5. 2ме! п Ецгора зейеп уогкоттепде Апеп дег сте! 
ГегпаздаНнипа ЕисШое, пеБзЕ ВезспгеБипа епег пецеп Опфегаг! 
-- Ешс Нов агйпеп пазседошса пт. -- Извс. на Бълг. Ентом. 
Друж. кн. 1, стр. 61-64, София 1925. 

6. Единъ малъкъ приносъ къмъ ектопаразитната фауна 
на бозайницитЪ (МаттаПа), сръщащи се въ диво състояние 

„ въ България. -- Извес. на Бълг. Ентом. Д-ство кн. П, стр. 
90--92. София 1925. 

Р. Уойказзоойзсв (Вергай). - ПП. Вукасовиче. 

1. ОБвегузНопз Боод4иез зиг дие!дшез рагазйез ез 
рисегопз ди гоег ей |ешг Пурег-рагаз!йз. -- Сопр!ез гепдиз 
дез“56апсез де |а бопе!е ди Вюоде е! де зез пиеса. Мо!. У. 
Мг. 27, Рав 1925. : 

- В. Григориеве, 

1. ЩитоноснитЪ въшки по овощнитЬ дървета и мЪрки 
за борба съ тЪхъ. -- сп. ЗемледБлие. Год. ХХХ, кн, 12, стр, 
182--183. София. 1925. 

2. Борба противъ ябълковия молецъ. -- Селско стопански 
подемъ. Год. 1, бр. 1, София 1925. 

3. Растителната дървеничка Масго!орНиз соМайв. -- сп. 
ЗемледЪлие Год. ХХХ, кн. 10, стр. 150--151, София 1925. 

Р. Р. Огатез (|опдоп) -- Филипъ Грейвсо, 

1. Те Гердорега оЕ Сопзапнпор!е. -- Пе Епотоюд!5!. 

Мо! | МШ. р. 1--15. Гопдоп 1925. 
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2. Тпе Кпора!осега ап Дгуросега о! РаезНпе апд Тгапз- 
гогдапа. -- ТгапзасНнопз о е Епготооф ка! Бостеву оЕ Г опдоп. 
1925, рагк 1, П, р. 17--124, 2 Та. Гопдоп 1925, . 

3. ОДшагу. -- М. ОПуеспо ПспеК. -- Тпе Епкото!од15! 
Мо! ГМШ, р. 128. | опдоп 1925. 

Ал. К. Дръновски. - А!. К. ПгепошзКу. 

1. Пе уегКае МепеПипа дег! ердорегеп пп деп НосВ- 
деБпгдеп Вшдапепз. -- Пешзспе  Епкото!одзспе Х2ейзсъгиЕ, 
даНнга. 1925, 5. 29-75, 97-125. Вегип 1925. 

2. СкакалцитЪ въ Софийско презъ 1919 година. -- Сп, 
на Земл. Изп. Инст, въ България. Год. Ш, стр. 151--162. 
София 1925. : 

П. Дренски. 

1. Приносъ къмъ биологията на сливовия акаръ (Епор!- 
уез рНоеосор?ез Ма!.) -- Известия на Бълг. Ентомолог. Друж. 
Кн. П. стр. 78--83, 3 фиг. София 1925. 

2. Единъ вреденъ акаръ (Епорпуез рМоеосор!ез |Ча!.) по 
сливовитЪ дървета у насъ. -- Сведения по земледБлието. Год. 
М, Кн. 4.6, стр. 21-34. София 1925. 

3. г ДЪлчо Илчевъ. -- спис. Естествознание и География. 
Год. |Х, Кн. 8-9, стр. 310-315. София 1925. 

4, Новата сбирка отъ змии въ Царския Музей,-- сп. Ло: 
вецъ, год. ХХУ, бр. 7, стр. 3-5. София 1925. 

5. ВрабцитЪ. -- спис. Ловна просвЪта, гоп. 1, бр. 4, стр 
3--4. Варна 1925 г. : 

6. Пещерята „Лепаница“ въ ЦентралнитЬъ Родопи. -- Ся. 
Родопа, год. М, бр. 1, стр. 3. София 1915. 

7. Рибния пазарь въ София. Списание на Бълг. Иконо: 
мическо Д-во, год. ХХ!М, кн. 3-4, стр. 123-136. София 1925. 

8. НашитЪ отровни риби, -- Сп. Ловна просвЪта, год. |, 
кн. 1., Стр. 15--18. Варна 1925. (Съ 9 фигури въ текста). 

9. ДалянитЬ по черноморското ни крайбрЪжие и рибо- 
лова съ тЪхъ. - Сп. Ловна просвЪта, год. 1, кн. 2, стр. 10-12. 
Варна 1925, (Съ 3 фигури въ текста). 

10. ПъстървитЪ у насъ. -- Сп. Ловна просвЪта, год. 1, кн. 
3, стр. 10--12. Варна 1925. (Съ 6 фигури въ текста). 

11. Скомбрията илова й по нашето черноморско край- 
срине Сп. Ловна просвЪта, год. 1, кн, 5, стр. 10-12. Варна 

г. 

12. Зимния ловъ на риба подъ леда. Сп. Ловна просв та, 
год. 1, кн. 6, стр. 6-8. Варна 1925. (Съ 3 фигури въ текста). Е: 

ра 
сащ 
< 
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13. Какъ се защищаватъ рибитЬ. Сп. Естествознание и 
География. -- Год. |Х, кн. ГМ и М, стр, 141--147. София 1925, 

14. Авиатиката у рибит+. Сп. Естествознание и География, 
год. Х, кн. 3, София 1925. (Съ 2 фигури въ текста). 

15. Какъ хората се научили да развъждатъ рибата. Сг. 
Ловецъ, год. ХХМ!, бр. Ти 2, стр. 9-11. София 1925. (Съ 1 
фигура въ текста). 

16. Платиката - АБгапив Бгата |. -- Сп. Ловецъ, 
год. ХХУ!, бр. 3, стр. 9--10. София 1925. (Съ една фигура въ 
текста). 

- 17. Главочъ - СоНиз доБю |. -- Сп. Ловецъ, год. ХХУ!, 
бр. 4, София 1925. 

Ар. Димитрова. -- А. Г! тИгота. 

1. ЗНпшпегопд дег КедепегаНопзргогеззе Бе! Нудга у!г!- 
45. -- Воофа депегайз Уо!. |, р. 52--78. ММеп 1925 (заедно 
съ проф. М. Ророй). 

2. ЕгдеБп!5 етег Цтегвиспипа дег Мугглееопдеп Вшаа: 
пепз, ТАгайепз ипд Магедопепз. -- ЗИгипазБегкте Дег Пе- 
зейзси. пайгогзспепдег Егешпде ги Вегип. дайг. 1923, р. 
136--1-0. Вей 1925. 

7 Д. Илчев». 

1, Приносъ къмъ изучване биологията на вредния ска- 
калецъ Са!оркепиз Изйсиз |. -- Извест. на Бълг. Ентомол. 
Друж. Кн. П, стр. 54--55. София 1925. 

2. Бръмбарътъ стригачъ по лозята, -- Спис. ЗемледБлие, 
Гоп. ХХХ, стр. 40-41. София 1925. 

3. Граховия бръмбаръ. -- Спис. ЗемледЪлие. Год, ХХУШ, 
стр. 40--42, София 1925. 

4. Бждещето на птичния свЪтъ. -- Сп. Ловна ПросвЪта, 
год. |, стр. 4--6. Варна 1925. 

Д. Йоакимовъ 

1. Смъртоносно нападение на лозата отъ дървесиноядното 
бръмбарче Апзапдгиз (Ху!еБогиз) Фдвпаг Е. -- Известия на 
Бълг. Ентомолог. Друж. кн. П, стр. 56. София 1925. 

2. НашитЬ днешни и бждащи пустини -- спис. Естествозн. 
и География. Год. |Х, кн. 8-9, стр. 257-270, София 1925. 

К. Т. Кузевъ, 

1. НашитЬ насЪкомоядни птици. -- Известия на Българ. 
Ентомолог. Друж., кн. 1, стр. 73--77, София 1925. 

2. Живота на кукувицата (СисшШиз сапогиз) -- сп. Ло- 
вецъ. Год. ХХУ!, бр. 1--2, стр. 21--23, София 1625. 
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3. ГниЪздене и мжтене на нашенскитЪ птици. -- сп. Ло: 
вецъ, год. ХХУ, бр. 8 стр. 5-6. София 1925. 

4. Да запазимъ насЪкомояднитЪ птици. сп, Ловецъ, год. 
ХХУ, бр. 10. стр. 7--8, София 1925 г. 

е Ед, рев (Койп, Войепиа). 

1. Вейгад гиг Еашпа БПпдег Тгеспеа Вшдапепз. -- АгЬе!- 
Геп дег Вшдаг. па г! огзспепд. Сезевс!. В. Х!, 5. 162-166. 
зоНа 1924. 

2. Вейгаде гиг Кепо 5 дег Оп!егдаНипа Рнеддопизейез 
Коп. -- Аса босеайз Епото!од1сае Сеспоз!0уешае. Мо. ХХ, 
р. 62--63 Ргадие 1924. 

3. Мейеге Вейгаде гиог БИпдеп Совор!егеп-Еашпа ЧДег 
Гедепк -- Рей ега (Вшдаапеп). КапБоцзекнеПа поу. деп. 
(Регозиснт). -- Асба 52с. Еп. СесПо5!., Мо! ХХ, р. 85 -88. 
Ргадие 1925. 

В. Т. Ковачевъ (Русе). 

1. Бозайната фауна на България. -- Трудове на Бъл- 
гарск. наученъ землед.-стопански институтъ, Хе 11, 68 стр., 
41 фиг. София 1925. 

Проф. Д-ръ Ст. Консулов». 

1. Омари (Нотагиз ушдапз) въ Черно море. -- Год. на 
Соф. Университетъ, год, ХХ, 1923/1924 кн. 2, стр. 94--104. 

2. Изучвания върху „Злата муха“ (Б5ипи!дае): -- Год. 
Соф. Универс, ХХ, 1925 (заедно съ г. Паспалевъ). : 

Ю. Милде. 

1. Полза отъ яребицитЪ за земледЪлието. -- сп. Ловецъ, 
год. ХХУ, бр. 7, стр. 13, София 1925. 

2. Наблюдения по аклиматизирането на нЪкои чужде- 
странни горски дървета въ България. -- Спис. на Земл. Изпит. 
Инст. год. |, стр. 245-- 220. 

прай С. Мокржецки. 

1. Ху ейпиз (|азтодегта) зегпсогпе Е.--Сигарньй жучекъ, 
21даггепКаег, С1дагеНнеБееНе въ Болгар!и. --Известия на Бълг. 
Ентом. Друж. кн. 1, стр. 64--66. София 1925 г. 

2. Зргамогдапе г дгаПапозс! гакади осргапу 1азш 1 еп- 
Гото!04) м ЗЮеглемсасп. Магвоме 1925. 



А. Марковиче, 

1. Запазване отъ туберкулозата чрезъ ваксинация. сп, 

Естествознание и География, год. |Х, кн. 4--5, стр. 273-275, 

София 1925.. : Ци 

Проф. Т. Моровг. 

е БиологичнитЕ основи на модерния морски риболовъ. 
-- сп. Естествозн, и География. Год. Х, стр. 1--10, София 
1925 г. : 

т. Патевъ. 

1. КонстатиранитЬ въ ЗемледБлческия „ Испитателенъ 

Институтъ болести по лозята. -- Спис. на Землед. Изпитат. 

Инст. въ България. Год, Ш, стр. 237--244. София 1925. 

2. Отчетъ на фитопатологичната секция при ЗемледЪлския 
Изпитателенъ Институтъ въ София. - Годишенъ отчетъ на 
института за 1924 год., сгр. 157--163. Софая 1925 (съставенъ 
заедно съ Д-ръ Б. Ивановъ). 

П. Петкодвъо, 

1. Непостоянство въ жилкованието на Гутапша враг 
“Г. (Пер.). -- Известия на Бълг. Ентомолог. Друж. кн, П, стр. 
67-73, 6 фиг. София 1925. 

2. Еленъ. -- сп. Ловецъ, Год. ХХУ1. бр. 3, стр. 3--5. 
София 1925. 

3, Конския оводъ. -- сп. ЗемледЪлие, Год. ХХХ, кн. 1. 
София 1920, 

4. За щръклицитЬ (ТаБапдае). - сп. ЗемледЪлие, Год. 
ХХХ, кн. 5, стр. 74--76. София 1925. 

Рго!, Ог. Н. Кеье! -- проф. Д-ръ Х Ребелъ. - 

1. Веузгоп дез ЕоптепКге!зез уоп РНПозапиа суп та Оги, 
(зайигтдае).-- Аппайеп дез ЧабшгизопПзспеп Мизештз п УМеп, 
В. ХХХ1Х, р. 154-176.. Та. УШ -- Х. Меп 1925. 

2. | ердор!его!од15спе Мас гаде ги ендеп озипзфИег- 
гапеп |пзшаг аипеп. - ХХХ 1айгезЬег. дег УМ епег епюто!од!5е!. 
Мегетв, р. 37--42. УЛеп 1925. 

3. Пег АПапШиззетдепзртпег, еп ПеитзсН деугогдепег 
Сгоззсптейег па, зеле ГеБепзмеве ипд 2исП, Каззеп, Мег- 
Бгейипа ипд ЕшБигдегипа зоме зеаг Ведешшпа ав з5е14еп: 
зрипег. Млеп 1925, 23 ра. 3 Та!, и 1 Е. 



В. В. Стрибърни. 

1. + ДЪлчо Илчевъ. -- сп. Българско Овощарство. Год. 
М1, кн. 5, стр. 108,--109. Софая 1925. 

2. Болести и неприятели по овощнитЪ дървета и бор- 
бата съ тЪхъ. Часть М! отъ Ржководство по овощарство. И 
преработено издание. ПлЪвенъ 1925 год., 49 страници. 

3. Листни въшки по овощнитЪ дървета, -- ЗемледЪлски 
съвети. Год. Ш, бр. 5-6. София 1925. 

П. Чорбаджиевъ -- Р. Тзспогвайл ет. 

1. Единъ опасенъ неприятель за бора въ България 
(Тнацтайорова рИпуосатра З«НЕ.). -- Сведения по землед+- 
лието. Год. М!, кн. 1-3, стр. 57-58. София 1925. 

2. НЪ колко неизвестни и малко известни животински не- 
приятели у насъ. -- Спис, на Замлед. Изпитат. Инстит. въ 
България. Год. Ш, кн. 2--3, стр. 169--174. София 1925. 

3. Срадства противъ домашнитБ мишки и пълховгтЪ. -- 
Окржженъ бюлетинъ. Год. 1, кн. 8, стр. 440. София 1925, 

4. Прегледъ на вреднитЪ насекоми въ България презъ 
1924 год. и борбата съ тЪхъ. -- Известия на Бълг. Ентомолог. 
Друж. Кн, П, стр. 57- 61. София 1925 г. 

5. Вейгад гиг ЕгРогзсПипд дег Рагазеп дег зспайПспеп 
пзсежеп пт Вшазпеп. -- Ми!ейипдеп дег Вшд. Ешото!. де- 
зеПзсп. В4 1, 5. 84--89. бова 1925. : : 

6. Лозовиятъ молецъ и ефикаснитЬ средства за борба. 
-- Сведения по земледЪлието. Год. М!, бр. 7- 8, стр. 20-21. 
София 1925, 

7. Опити за установяване най-рационалния начинъ за 
борба съ появилитЬ се лалугери въ с. Юскюдаръ -- Паша- 
Махле (свиленградско) -- Сведения по земледБлието. Год. М!, 
бр. 4-8, стр. 17-19. София 1925. 

„8. Годишенъ отчетъ на ентомологичната секция при 
ЗемледЪлския Изпитателенъ Институтъ въ София за 1924, 
стр. 167--185, София 1925. 

9. По важнитЬ вредни насекоми за горската дървесна 
растителность въ България. -- Сведения по земледБлието. 
Год. М1, бр. 1-3, стр. 54--59. София 1925. | 

10. Констатиряни животински чеприятели по културнитЪ 
растения въ България презъ 1924 год. -- Сведения по земле- 
дЪлието. Год. У1, кн. 4-6, стр. 3- 19 София 1925. 

11. Пшеничната нематода (Туепсвиз ис! Вашег.) и 
срЪдства противъ нея. Хвърчащъ листъ Хе 13. Стр. 1--8, изд. 
на Земл. опитна и контролна станция въ София, 1925. 

12. Единъ опасенъ паразитенъ червей по пшеницата 
(Туепсниз кс! Вапег.). -- Сп. Ест. и География. Год. Х, кн. 
2--3, стр. 98 - 101, 1925. : 
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18. Резултати отъ една анкета за злата муха въ Бълга- 
рия презъ 1923 година. Свед. по земледЪлието. Год. У!, бр. 
9- 10, стр. 3-16, 1925 г. -|- 5 таблици и една карта. 

14. Зърновиятъ молецъ (5Покода сегеа!еПа ОПу.) и сред- 
ства за борба съ него. Землгд.-скотовъденъ вестникъ. Год. |, 

бр. 50, 1925 г. Ст. Загора. 
15. Вредни за горитЬ въ България насекоми. Гжботвор- 

ка и Пръстенотворка. Горски прегледъ, год, Х!, кн. 1-3, стр. 
38-46 1925 г. София. 

16. Вредни за горитЬ въ България насекоми. Злпато- 
гъска (ЕпргосНз сигузоглоеа |.). Горски прегледъ, год. Х1!, кн. 
7, стр, 217--219, 1925 г. София. 

17. Вредни за горитъ въ Бъгария насекоми. Джбова 
листозавивачка Тогих уидапа |. Горски прегледъ, год. Х!., 
кн. 10, сгр, 320--323, 1925. София 

С. Ногоай -- Видарез!, 

1) Кетагашез зиг #го15 езресез ди депге МезоуеПа М. -- 
Аппа!е5 зюопсо-паншгаез Мизе! МаНопайз Ногдапс! Мо!. ХХ, 
р, 135--136, 1 На. Видарез! 1925. 

2. Неегор!ега поуа падздазсапепяа. -- Ап. МзЕпа!. Ми- 
зе! Ма, Нипа Мо!. ХХ, р. 188--194. Видарез! 1925. 

съставилъ Д-рв Ив. Бурешъ 



ОРГИНАЛН А СТАТИИ 

ЕДИНЪ НЕПРИЯТЕЛЬ НА НАШИТЪ ГРАДИНИ. 

(Е1гойгодиз 5о51НзИз Е. (Себе). 

Отъ А. Марковичъ. 

ЕМ 5Б5СНАБИЧО ОМЗЕВЕВ САРТЕМ. 

(Ки гойгодиз зо! ННайз Г). 

уоп А. МагКоуйИзси. 

Семейството | атейсогта съдържа доста много вреди- 
тели, между които нъкои правятъ повреди, които сж отъ 
естество да загрижатъ много земледЪлцитЬ. Такъвъ е случая 
съ майския бръмбаръ (Ме! ооша ушдапз), който въ западна 
Европа е добилъ завидната слава. на голБмъ пакостникъ, 

както по земледЪлскитЪ култури, тъй и по горскитЬ на- 
саждания. За щастие, у насъ този бръмбаръ никога не се е 
развилъ въ размБри, които да причинатъ една голЪма вр да. 
На какво се дължи това обстоятелство, за сега мжчно може 
да се каже; възможно е, може би, нЪкои отъ елементитЪ на 
нашия климатъ да неблагоприятствуватъ за неговото масово 
развитие, но кой-- за сега не може да се каже. 

Другъ, обаче, единъ близъкъ нему родъ и видъ бръм- 
баръ, а именно КИ гокодиз зо51Чайв |., -- нареченъ у насъ 
погръшно „майски бръмбарь“, или „малъкъ майски бръмбарь“, 
при внимателно изучаване изглежда, че ще замбсти у насъ, 
по вредитЪ си, сжщинския майски бръмбарь. 

Ки гогодиза по право можемъ да наречемъ на българ- 
ски съ преводното му име отъ научното му название -- „ко- 
реноядъ“, което име и включва една отъ най-характерната 
му вреда, която прави на растенията. 

Коренояда се отличава много ясно отъ майския бръм- 
барь и едно само по внимателно вглеждане и най-неопитното 
око скоро би го различило. Преди всичко коренояда е по 
малъкъ отъ майския бръмбарь; той едва достига 15 -- 2 см. 
дължина. Общиятъ цвЪтъ на тЪлото му е ясно кафявъ и по 
тЪлото си има трихоми съ сжщия цвЪтъ както на тЪлото, 
когато тЪзи последнитБ у майския бръмбарь сж бЪли. Края 
на коремчето у коренояда завършва заоблено, а не въ видъ 
на рогче, както у майския бръмбарь. На коремнитЪ си сег- 
менти нЪма характернитЬ бЪли трижгълни петна, които сж 
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тъй лични у майския бръмбарь. Пипалата му се състоятъ отъ 
9 членчета, а топчето отъ З. 

Възрастниятъ кореноядъ гризе листата на брЪзата, джба, 
“а сжщо и класоветЬ на житнитЬ растения. Обаче, въ това 

„ направление -коренояда у насъ не прави почти никакви чув- 
ствитевни повреди. Се 3 

Коренояда снася яйцата си по твърдата и неовработена 
почва. Пълното му развитие, споредъ най-новитЪ изследвания 
продължава две години. Но дали и у насъ има сжщия пе- 
риодъ, това е въпросъ, който очаква своето разрешение. 

Колкото, обаче, разликата между развития майски бръм- 

барь и коренояда е очевидна, толкова тЪхнитЪ личинки сж 
прилични и даже опитното око на специалиста, би се затруд- 
нило да опредБли личинкитЪ на тЪзи два бръмбара. Изобщо 
личинката на коренояда е по малка отъ тази на майския 
бръмбаръ. Краката сж по-тънки и покрити съ влакънца и на 
края свършватъ съ дълги ноктенца. Общиятъ цвЪтъ на ли- 
чинката е желто-бЪлъ, а крайниятъ сегментъ на коремчето е 
сиво-синкавъ цвЪтъ ; заднопроходното отверстие е трижгълно. 
Главата на личинката е жълта и на нея има две четиричле- 
нести пипала. Въоржжена е съ голБми челюсти, съ които 
гризе коренитЪ на растенията. 

За първъ пжть азъ се запознахъ съ този вредитель 
презъ лЪното на 1924 г. Въ моята малка зеленчукова градина, 
тъкмо бЪха засадени разни сортове зеленчуци необходими за 
едно малко домакинство. Въ тази култура на зеленчуци, по- 
край материалната полза, бЪхъ си поставилъза цель да на- 

правя и известни наблюдения, водимъ отъ чисто научни ин- 
тереси. 

Обаче, за мое очудване, въ лехитЪ засадени съ салата 
и маруля, азъ забелЪзахъ, че известни корени внезапно увЪх- 
ватъ. ВсичкитЬ ми старания да открия нЪкой вредитель по 
надземната зелена часть бЪха безрезултатни. На следния день 
сжседния коренъ постигаше сжщата участь. Това ме накара 
да потърся причината въ подземната часть, която е дебелъ 
соченьъ коренъ. Достатъчно бЪ да копна при основата на рас- 
тението, на една дълбочина около 10 см. и да изкорена туку 
що увехналото растение, за да намБря въ корена му бЪлата 
личинка, която споредъ гореприведенитЬ белези, се оказа да 

"е на коренояда. Обикновено по корена на едно растение на- 
мирахъ една личинка и рЪдко две. Освенъ това, веднажъ 
корена загризанъ отъ една личинка, не се нападаше отъ втора. 

ЛичинкитБ извадени на повръхностьта наново се стре- 
мяха да се заровятъ, и ако почвата бЪше разработена, това 
свършваха за кжсо Време. Така, че да се надБваме какво 

личинкитЬ ще измратъ, ако почвата се разработи, е средство 
много съмнително. 
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ВрЪдитЪЬ, които причиняваха по растенията въ моята 
градина, отъ день на день ставаха все повече и повече, ли- 
чинкитЬ разшириха своя кржгъ на дейность: тЪ започнаха да 
нападатъ гиргинитЪ, карамфилитБ и др. Това ме застави да 
потърся средство за борба съ тЪхъ. Въ литературата, съ 
която разполагахъ, не се указаха никакви ефикасни средства. 

Обаче, обстоятелството, че тЪзи личинки нападатъ и 
предпочитатъ преди всичко сочнитЬ корени на салатата, ме 
наведе на мисъльта да употребя това тЪхно предпочитане 
като средство за борба съ тЪхъ. За тази цель азъ засадихъ 
салата около всички лехи, силно нападнати отъ личинкитЪ на 
коренояда, и съ това ги привлекохъ на опредБлени мЪста, 
гдето отпосле изкоренявахъ растението и избивахъ личинкит+. 
По този начинъ ежедневно азъ унищожавахъ голЪмъ брой 
личинки. Не много дни следъ това, азъ вече получихъ, ре- 
зултати, които спасиха моитЬ растения, отъ > окончателното 
имъ изтребление. 



НОВИ ЗА БЪЛГАРСКАТА ФАУНА 

НЕМРТЕКА--НЕТЕКОРТЕКА. 

Меце г Фе Бшаапзсне Еацпа Непир!ега--Нейегорега. 

стъ Д. Йоакимовъ -- О. Гоакипо! 

Тукъ сж изброени нЪколко видове полутвърдокрили на- 
„сЪкоми (Нет ега--Не!егор!ега), принадлежащи на българ- 

- ската фауна, но които не сж споменати въ никои отъ публи:- 
куванитЬ до сега работи за тая група!). Всички тъ сж съби- 
рани отъ мене презъ последчитЬ 15-20 години отъ разни 
крайща на България и отъ бившитЪ нейни бЪломорски обла- 
сти, било при специални за тЪхъ екскурзии, било случайно 
при други ентомологични обиколки. 

При проучване на събрания материалъ. съ непълната 
литература отъ нашитЬ библиотеки, се указаха много съмни- 
телни форми, както и съвсъмъ не споменати въ нея. Въ та- 
кива затруднителни случаи ми даваше ценната си помощь 
вещия познавачъ на тази група насЪкоми Д-ръ Г. Хорватъ, 
директоръ на Зоологическия отдЪлъ при Будапещенския На- 
роденъ Естествено-историченъ музей, който не пожали ника- 
къвъ трудъ да провБри точно всички съмнителни видове. За 
тая ценна помощь тукъ му изказвамъ най-сърдечна благо- 
дарность, | 

При изброяване на видоветЬ сж посочени само мЪсто- 
находищата и времето на ловидбата имъ. 

1) Публикувани работи до сега отъ групата не полутвърдокрилитЬ 
насЪкоми въ България сж: | 

О-г 1. Ногуай. -- Ргйоо к Пет! регзко/) Хашп! бигагзко/. („21е- 
зо ПгуабКода пагауоз1оупода дги уа“ Хадгер. 1890. 

Н. Недълковъ. -- юпупспоа ( Хоботни). Трети приносъ къмъ енто- 
мологичната фауна на България. „Периодическо списанне“. Св. 9и 10, 
кн. ГХИ. 1908, София. 

Д. Йоакимовъ. - По фауната на Нетриега въ България (Сбор- 
никъ за народни умотверения, наука и книжнина. Книга ХХУ. София 1919.). 

Д. Йоакимовъ. - Материали за изучване ентомологичната фау- 
на вв България - Нетриега. (Годишникъ на Соф Университетъ). 

УИ (1910-1911). Стр. 1-347. Софяя, 1912. Р!айазрфдае, С14п!4ае, 
Репаютщае. 

УШ-Х (1911/12-1912/13), Стр. 1--194. София, 1914 -- Соге!йае, 
ВегуНдае. : 

Х--Х1 1913/14--1914/15). Стр. 1-253. София, 1915 -- Гудае!ае. 
ХУП (1920/21). Стр. 1--318. София, 1922 -- Тпд4 ае. 

ИзвЪстия на Б. Ентомолог, Д-во, 4 
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Реп айопидае. 

Уйбагориз вепке! Зак. -- Намвренъ по пЪсъчнитЪ край- 
брЪжни дюни при го. Месемврия и по сжщо такива при езе- 
рото Алепу на югъ отъ Созополъ, презъ месецъ априлъ, 
май и юни. 

Познатъ въ Унгария и южна Русуя (Сарепта, Астраханъ, 
Евпатория, Теедосия). 

Спайосопиз р!сгрез Еа!. уаг. ит еашз Соза -- Нам - 
ренъ подъ каманитЪ по припечнитЪ ридове въ околноститЪ 
на с. Турия (Казанлъшко). 

Познатъ въ южна Франция, Италия, Испания, южна Ун- 
гария. 

Ггоспгошз Гапашз РБИ. -- НамБренъ по пЪсъчнитЪ край- 
бръжни дюни при гр. Месемврня, МП 1912. 

Познатъ въ Италия, Гърция, Сирия, Алжиръ, южна Ру- 
сия, Кавказъ, Туркестанъ, Сибиръ и Маджурия (планина 
Кипаап). 

Одотовагзиз ригригеойпеаиз Ко55! уаг. обз0ешз Ногу. 
НамЪренъ навсЪкжде доста обикновенно по дгаптпеа, заедно 
съ типичната форма, отъ май до септември. 

Позната въ Испания. Франция, Бавария, Бохемия, Ита- 
лия, Малта. Унгария, Ромжния, Сърбия, Гърция, Мала Азия 
Сирия, Алжиръ, Тунизъ. Мароко, южна Русия, Кавказъ и 
Туркестанъ. 

Ейгуразвег воетошз Еарг. Намъбени край р. Дерменъ- 
дере по БЪласица при Петричъ, 31. УП. 1921. 

. Познатъ въ Испания, южна Франция, Италия, Алжиръ, 
Тунизъ, Мароко, Мала Азия, Гърция, южна Русия. 

Арофгрвиз атурда! Сет. -- НамБренъ по круша изъ 
лозята, - западно отъ Ксанти (Западна Тракия), 16, 18. УП. 1918. 

Познатъ въ Италия, Далмация, Евр. Турция, Гърция, 
Мапа Азия, Сирия, Персия, Месопотамия, Кавказъ, Туркомания. 

Сурпочешз зи ашз Еарг. -- НамЪренъ по Витоша 
около Боянския водопадъ 27. М. 1912 и подъ с. Плоски изъ 
р. Гюргиица (Пиринъ) 6. 8. 1921 по храсте отъ хвойна. 

Познатъ въ Британия. Швеция, Германия, Франция, 
Швейцария, Италия, Австрия, Унгария, Молдова, Сърбия, 
Гърция, срЪдня Русия, Кавказъ, 

Гудае1дае. 

Мсгоот4еиз |еисойегтиз Еев. -- НамЪренъ единъ 
само (/ екземпляръ подъ камане въ мЪстностьта Карантина 
при Бургазъ, 5. У. 1910. 

Познатъ въ Испания, Италия, Сицилия, Малта, Алжиръ, 

Тунизъ и Мороко. 
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СегаосотЬдае, 

Парзосог!вз аПенз Н. 5. НамЪренъ изъ чакъла край рЪ- 
ката при Александровски мость надъ с. Княжево (Софийско), 
2. М, 1909. 

Познатъ е въ Англия, Германия, Швейцария, Франция, 
Италия, Унгария и Молдова. 

Ап посопдае. 

Апввосог!з5 петога!з Еабг.-- Намвренъ въ мЪхуреститЬ 
издутости по листата и пръчкитБ на брЪста, причинени отъ 
растителната въшка Темапеша шт! и др., на която смучи 
кръвьта. Тамъ се срЪща до дЪто траятъ и самитЪ издутости. 
Витоша (Паша бунаръ) 30. 9. 1917, Своге 4. М!. 1910, с. Ту- 
рия 18. 8. 1909. 

Познатъ е въ цЪла Европа (безъ северна Русия), Кав- 
казъ, Сирия, Анадолъ, Египетъ, Алжиръ и Тунизъ. 

Асотр!осог!з ругтаеиз Кеш. - НамЪренъ до сега въ 
епно само находище: Витоша, при Боянския водопадъ, по 
бЪлата ела, |Х. 1923, 

Познатъ въ Лапония, Швеция, Англия, Белгия, Холан- 
дия, Франция, Германия, Швейцария, Унгария, Ромжния, се: 
верна и срЪдна Русия, Кавказъ и Сибиръ. 

Сарзпдае. 

Митшз диафй то рашз Соза. -- Познатъ въ Англия, 
Белгия, Холандия, Германия. Франция, Португалия, Испания, 
Италия, Далмация, България, Гърция. Родосъ Сирия, Тунизъ 
и Алжиръ. 

ВъпрЪки цитатътъ на каталозитБ, че и България е едно 
отъ находищата на този видъ, не успъхъ обаче да узная ДЪ 
и отъ кого е намБренъ той у насъ: нито пъкъ ми се е уда- 
ло случай до сега, при многобройнитЪ ми ентомологични оби- 
колки у насъ самъ лично да го констатирамъ въ сегашнитЪ 
предБли на Огечеството ни. При ецна обаче екскурзия прЪзъ 
1918 г. изъ бивщата българска бБломорска область ми се 

. удаде да намЪря тая доста интересна форма въ околноститЪ 
на с. Макри (Деде-Агачко) изъ трЪвитЬ по сухитЪ стръмнини, 
близу край морския брЪгъ. 

Рпуюсо"!з тепфопаИз Н. 9. Този видъ е повече южно- 
европейска форма. : 

Познатъ е въ южна Франция, Испания, Италия, Австрия, 

Унгария и Гърция. 
У насъ е намБренъ въ доста находища: с, Турия (Казан- 

лъшко) УП-1Х; Троянски манастиръ 29.ХП. 1903; с. Гйозекенъ 
(Варненско) 17.МП. 1912 с. Св. Власъ (при Месемврия) 26.УП 
1912, най-често по джба, презъ юли и августъ. 
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Рпуосот?в иПае Еаг?. - НааЪренъ до сега въ едно само 
находище: СрЪдня гора при с. Турия (Казанлъшко) прЪзъ м, 
Августъ 1908 г. по листата на липа. 

Познатъ е почти въ цЪла Европа (безъ сЪверна Русия) 
и Алжиръ. 

Рп. иИае Е. уаг. ура Кеш. -- НамБрена въ сжщото 
находище кждЪто и типичната форма. 

Рав. гопотрепав ЕП1ог. -- НамЪренъ до сега въ двЪ нахо- 
дища: СрЪдня гора при с. Турия (УШ. 1909) и Лонгоза при. 
с. Куванлъкъ (УШ. 1912), по разни горски дървета: пжбъ, 
брЪстъ. липа. 

РВ. рорш! Цит. -- Познатъ по цЪла Европа и Алжиръ. 
У насъ е намъренъ насждЪ изъ полскитБ и горскитЬ области, 
най-вече презъ втората половина на лЪтото (както повечето 
видове отъ рода Рпуксопз) по върбитЬ. елшата, тдполата, 
клена, явора и др. дървета. 

Р8в. Фагрез Во. -- ЦЪла Европа, Кавказъ, Гуркестанъ 
и Алжиръ. У насъ е обикновенъ, намвренъ е насъкжде по разни 
сложноцвЪтни и устноцвЪтни растения, най-често по стръмни 
припечни рътлини, отъ м. Май до Октомври: “ 

Рп. тсапиз Ее. ф. -- Намвренъ до сега (въ 4 с 
екземпляри) въ едно само находище: дефилето между Вигоша 
и Люлинъ планина надъ с. Княжево (Софийско), прЪзъ м. 
Августъ 1910 г. 

Познатъ е цо сега въ Австрия, Унгария, Гърция, южна. 
Русия, Кавказъ и Туркестанъ. 

Мерасоешт БесКег! Етей. -- НамЪренъ при с. Турия (ка- 
занлъшко), околноститБ на Троянския монастиръ и край Ду- 
нава при Рахово, по джба и върбитЬ прЪзъ м. м. Юли и 
Августъ. ; 

Познатъ е въ Германия, Франция, Италия, Австрия, Ун- 
гария, Ромжния, Гърция и южна Русия. ; ; 

Адер посог!з оапйайсиз Юозз Маг. Пити! Усвитт.--Бан- 
ско 11. 8. 1923 г., с. Княжево 10. 8. 1910, с. Тича (Османпа- 
зарско) 15. М1, 1910, Муса баба теке 14. УП. 1609. 

Познатъ почти по цвла Европа (безъ сев. Русия) Кав- 
казъ, Туркестанъ и Мала Азия. < 

„Саосот!в рШсоп!в Рапг. -- Познатъ въ Франция, Испа- 
ния, Алжиръ, Шзейцария, Германия, Австрия, Унгария, Бъл-. 
гария(?), срЪдня и южна Русия и Армения. 

До сега у насъ е намБренъ само въ едно находище: 
Люлинч. планина, въ околноститЬ на монастиря „Св. Кралъ“, 
пръзъ м. Юни, по млЪчока и нъкои сЪникови растения. Посо- 
чениятъ въ литературата цитатъ, че и България е едно отъ 
находищата на тоя видъ, не поменва дъ именно е намЕренъ 
той и отъ кого. 

Са!. оспготей! аз Сте!. -- НамБренъ до сега въ три само 
находища; с, Заножене (Вършечко) 9. М. 1909, при Курилов- 

исусриогоуесл мие Уир 

ОК БИЕ олово КА ас 
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ския монастиръ „Св. Иванъ“ (Софийско) 20. У. 1910 и мЪст: 
ностьта „Метоха“ при с, Дорково (Чепинско) 21. У. 1915, 
уловенъ по джба, габера и лЪската. 

Познатъ почти по цЪла Европа (безъ северна Русия) и 
Кавказъ. 

Са. ушйоотасшашз Пег. -- Намбренъ като. доста орди: 
-"новенна форма по разни растения (върба, елша, брЕстъ, бреза, 
букъ, лЪска, трънка, коприва и др.), пролбтъ прЪзъ Май и 
Юни. Своге 14, М!. 1915, надъ с. Княжево 20. М1. 1912, Лю- 
линъ 21. М. 1911, Соф, лагеръ 5. У1. 1911. 

Познатъ въ цЪла Европа, Кавказъ, Мала Азия, Сибиръ, 
Алжиръ и Канада (Неарктична область). 

Са. стсирез Созва. -- Познатъ въ Италия, Далмация 
и Гърция. 

НамЪренъ е почти насЪкжде по разни трЪвисти расте: 
ния отъ Май до Августь. 

Са! а ииз Н. 5. -- Намвренъ до сега въ едно само 
находище: СрЪдня гора при „Яковото кладенче“ (копривщен- 
ско), 20. МП. 1910 г., по сЪникови растения. 

Познатъ е въ Белгия, Франция, Германия, Швейцария, 
Австрия, Унгария, Сърбия, Ромжния, Босна, Испания, Порту- 
галия, Сицилия и Алжиръ. 

Гуриз шсогшп Меу чаг. огепз!в Веск. -- Нам рени 
нЪколко екземпляра въ Созополско, край брЪга на Черно 
море, по пЪсъчнитЬ дюни при езерото „Алепу“, 4. УП. 1914, 

Г. аотатшз Меу. -- НамБренъ до сега само на Ви: 
тоша, по бЪлата ела презъ Августъ и Септември. 

Познатъ въ Англия, Франция, Испания, Швейцария, Гер- 
мания, Австрия, Унгария, Русия. Гърция и Мала Нзия. 

Г. гибтсашз Еай. -- НамБренъ сжщо дЪто и преди- 
дещия видъ въ нЪколко екземпляра презъ сжщото време. 

Познатъ почти въ цЪла Европа, Сибиръ, северна Пер- 
сия и Алжиръ. 

Г. Кайт! 1. уаг раирегашз Н. 5. -- НамЪрена до сега 
само въ околноститЬ на с. Княжево (Софийско) по низкитЪ 
склонове на Витоша и Люлинъ презъ м. Септември. 

Г Кат! Г. уаг. реШис!диз Егей. -- НамЪрена въ СрЪцдня 
гора въ околноститъ на Копривщица презъ м. Юлий 1910 г. 

РоесИозсуйиз азрегшае Неб. -- НамЪренъ е доста обик- 
новено по низинитБ и срЪднит Б височини, най-често по расте- 
нията отъ рода Сайит и АсопИит; презъ цБлото лЪто отъ 
Май до Септември. 

Познатъ въ Франция, Корсика, Италия, Германия, Ав- 
стрия, Унгария, Сърбия, Таврическия полуостровъ, Алжиръ 
и Мароко. 

Р ошпегашз Шон. -- Намбренъ въ с. с. Турия и Па- 
велъ-баня (казанлъшко) по вратига презъ м. м, Юлий -- Сеп- 
темврий, 
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Познатъ въ цЪла почти Европа (безъ северна Русия), 
Мала Азия, Кавказъ, Туркестанъ и Сибиръ. 

Сатробгосй! в рипсшаиз Бай. уаг. зегепиз Пе. 5с. -- 
НамЪрена доста често заедно съ типуса по-разни растения 
(вратига пилинъ и др.) по низинитъЬ и срЪднитЪ височини 
прЪъзъ цЪлото лЪто. Курубагларъ 7. УП. 1906 г. София 7. МП. 
1911; СрЪдна гора при с. Турия (Казанлъшко) 16. |Х. 1915 г. 

Пегаеосог!з ойтасецз Еарг. -- Намвренъ до сега въ 
три находища: София (лагера) 5. УП. 1811и1У. 1918, с. К! я- 
жево (Софийско) 20. М1. 1912, с. Айваджикъ (Варненско) край 
р. Чифте-дере 16. УП- 1912. СрЪща се най-често по крушата, 
глога, тръчката, лЪската и др. дървета. 

Познатъ въ Холандия. Германия, Белгия, Франция, Ал- 
жиръ, Сицилия, Унгария, Сърбия и Гърция. 

П. оПоасеиз Е. таг. |агошиз Ного. -- НамБрени нЪ колко 
екземпляра задъ Софийския лагеръ по ливадитъ край Кня- 
жевската рЪка 5. У!. 1911. 

Забелъжка. -- Много отъ индивидитЪ измежду събра: 
ния ми материялъ за вида Пегаеосог!з оПоасиз Е. иматъ 
външния первазъ на сопита си черникъвъ или тъмно-каф- 
явъ. Тоя признакъ не е упомБнатъ никждЪ въ познатата ми 
литература нито за типичната форма, нито за познатитЪ му 
вариации. Изглежда, че тЪзи индивиди сж представители на 
нЪкаква нова вариация, още повече, че и голБмината имъ е 
(съ 1» м, м.) по-дълга отъ обикновенната дължина (102/3 м. м.) 
-- именно 11, м. м. 

“еподета огепз Ипл. -- НамБренъ насЪкжде изъ трЕ- 
виститБ поляни и по низинитБ и по най-голбмитБ височини 
(Елтепе--Пиринъ, Мусала--Рила и Юмрукъ-чалъ -- Стара-пла- 
нина), отъ Май до Октомври. 

Познатъ по цЪла Европа (безъ севернитЪ й части), Кав- 
казъ, Сибиръ, северна Персия, северна Монголия и Неарк- 
тичната область -- зИКПа. 

5. Паетрашт ШИипи. уаг. райезсепз Ка. -- НамЪрена 
доста често кждето и типуса: тревиститБ поляни и ливади, 
както по нискитЪ полски мста, тъй и по високитЪ планински 
области, прЪзъ месецитЬ Май и Юний. 

НаШесийз шесошв Рапг. -- Намвренъ до сега въ едно 
само находяще: Глава Панега по тревитЪ изъ сочнитЪ ливади, 
месецъ Юний 1208 г. 

Познатъ почти по цЪла Европа (безъ севернитЪ й части) 
и Мала ВНаия. 

РПорбогиз еййеоашз Ипп -- НамЪренъ (доста обикновенъ) 
почти навсъкжде (по полъмитЬ безлъсни височини не) най- 
често по разни сортове дървета: пжбъ, върба. елха, бреза, 
трепетлика, лЪска и др., особно презъ лЪтнитЪ месеци Юлий 
и Августь. 

Познатъ по цЪла Европа (безъ северна Русия), Кавказъ,. 
Сибиръ и Неарктичната область (СъединенитЬ Щати). 
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Р. регрехиз По. 5с. . НамЪренъ до сега въ едно 
само накодяще -- Рахово (изъ лозята) УП. 1909, въ нЪколко 
сало екземпляра, по брЪста. 

Познатъ въ Британия, Швеция, Дания, Холандия, Белгия, 
Германия, Франция, Португалия, Швейцария, Италия, Австрия, 
Унгария, Сърбия, Ромжния, Финия, Таурия, Кавказъ, Алжиръ 
и Тунизъ. 

Р. ризШиз Кеш. -- НамЪренъ до сега въ сжщото на- 
ходяще и едновременно съ предидещия видъ, 

Той е познатъ въ Франция, Испания. Мароко, Корсика, 
Сардиния, Италия, Австрия, Бохемия, Унгария, Сърбия, Ромж- 
ния, Гърция, Транскавказия. 

ГЕсурвиз раШшдиз Н. 5. - НамЪренъ въ едно само на- 
ходяще до сега: по ливадитБ край ръката при Глава Панега, 
4.М1.1908. 

Познатъ въ Германия, Холандия, Белгия, Франция, Швей- 
цария, Италия (?), Австрия, Унгария, Сррбия, Молдова, Транс- 
кавказия и Алжиръ. 

П. еггапз Жо. -- НамЪренъ въ околноститЬ на с. 
Панчерево (Софийско) край Искъра 12.М1.1911. 

Познатъ въ Британия. Швеция, Германия, Холандия, 
Белгия, Франция, Португалия, Алжиръ, Италия, Швейцария, 
Унгария, Сърбия, Ромжния, Гърция, срЪдна Русия и Кавказъ. 

Сгетпосервапиз афоПпеайиз РеБ. -- Намъренъ до сега” 
въ три находища: изъ. боровитБ гори по върха Кара- 
тепе при Чепеларе (УШ.1905), Витоша надъ боянския водо- 
падъ (УП--МШ.), винаги по елитЪ и бороветБ, и Пиринъ (р. 
Бъндарица) 14.8.1921. 

Познатъ въ Финия, Швеция, Ромжния и Гърция. 
СуПосоп!з изпотесиз Ипп. -- НамЪренъ е насЪъкжде изъ 

джбравитЬ (но винаги доста рЪдко), обитава по джба. Люлинъ 
23.М.1911. Куриловски монастиръ „св. Иванъ“ 20.М.1910. 

Познатъ въ Британия, Швеция, Дания, Германия, Хо- 
ландия, Белгия, Франция, Швейцария, Испания, Унгария, Сър- 
бия, Ромжния, Финия, Русия и Кавказъ. 

Аейог  пиз апрйашз Еа!. --  НамЪренъ е насЪкжде, 
дЪто има дървета отъ елша, бреза, лЪска, брЪстъ. круша, 
върба, изъ листата на които броди, особно по елшови храсте 
изъ влажни мЪста, обикновенъ прЪзъ Юли и Августь. 

Познатъ въ Лапония, Швеция, Британия, Холандия, 
Белгия, Франция, Испания, Италия, Швейцария, Германия, 
Унгария. Романия, сЪверна и срЪъдна Русия, Кавказъ, северния 
Туркестанъ, Сибиръ и Алжиръ. 

С1обтсерз зрверт/огтв Козз;, - НамБренъ измежду 
листата на джба (рЪдко) с. Ичира (жеравненско) 13.У1.1910, ис. 
Княжево край рЪката надъ Александровски мостъ 20.У1.1912, 



56 

Познатъ въ Германия, Холандия, Франция, Португалия, | 
Алжиръ, Сардиния, Италия, Швейцария, Австрия, Унгария, 
Сърбия, Ромжния, Гърция, южна Русия, Кавказъ. 

Огйобшз оиатегов Кбт. - НамЪренъ по Витоша 
въ околноститЪ на Боянския водопадъ, 2. УП. 1909. : 

Познатъ въ Британия, Швеция, Дания, Холандия, Герма- 
ния, Франция, Швейцария. Австрия, Унгария, Ромжния, Гър- 
ция, Кавказъ и Алжиръ. ; 

О. Латтегов Кт. - НамЪренъ до сега въ едно само 
находище: ОколноститЬ на с. Жеравна (Котленско). по-върби 
изъ мочурливитБ ливади прЪзъ м. юний. 

О. паззашз Еавг. - НамБренъ въ околноститЬ на тро- 
янския монастиръ (УП.-МШ. 1909) по листата на джба. 

Познатъ въ Британия, Швеция, Финия, Дания, Германия, 
Холандия, Франция, Испания, Алжиръ, Италия, Швейцррия, 
Австрия, Унгария, Ромжния, Гърция, Ливония и Русия. 

О. огезсепз Пе1. 9с. -- Намвренъ по Рила планина, 
изъ буренливитЪ прополяни по горното течение на р. Ибаръ 
прЪъзъ м. Августъ 1908 г. 

Познатъ въ Британия, Швеция, Германия, Холандия, Бел- 
гия, Франция, Испания, Алжиръ, Италия, Далмация, Австрия, 
Ромжния, средня Русия и Мала Азия. 

Неайегооюота тегитегит Хсор. -- Намрренъ по разни 
дървета и растения (все по единично) насжде отъ Юний до 
Августъ. 

Познатъ въ Британия, Швеция, Германия, Холандия, 
Белгия, Франция, Испания, Алжиръ, Тунизъ, Италия, Швейца- 

рия, Австрия, Унгария, Сърбия, Ромжния, Гърция. 
Нефегосогйушв Первосегиз КизсЕб. -- НамЪренъ до сега 

въ околноститЬ на Рилския монастиръ (У!.1897), р. Ибаръ (УШ. 
1908) (Рила планина) и р. Бъндарица (УП. 1922) (пиринъ пла- 
нина) по разни храсте. 

Познатъ въ Швеция, Дания, Германия, Холандия, Фран- 
ция, Италия, Австрия, Унгария, Ромжния и южна Русия. 

Опсойщв от! атиз Соеге.. -- НамБренъ (все рЪдко) 
насъкжде изъ полскитЪ области, най-често прЪзъ м. Юлий, 
обикновенно по растението Сепвашгеа пага. Бургазъ (Карате- 
пе) 20. УП. 1912, Карабунаръ 26. УП. 1912, с. Айваджикъ 
(Варненско) 10. МН. 1912, Ямболъ (изъ лозята) 31.МН. 1912. 

Познатъ въ Британия, Франция, Испания, Швейцария, 
Германия, Австрия, Унгария, Ромжния, срЪдня Русия. Таурия, 
Кавказъ и Мала Азия. 

МераГосоеиз рПозиз бстг. --Намвренъ до сега въ едно 
само находище: СрЪдня гора при с. Турия (Казанлъшко) м. 
Августъ по растението Тапасешт ушааге. 

Познатъ въ Британия, Швеция, Дания, Германия, Холан- 
дия, Белгия, Франция, Галиция, Унгария, Ромжния, Финия, 
срЪдня Русия, Таурия и Сибиръ. 



М. аигапНасиз Етеб. -- Намвренъ до сега въ двЪ само 
находища: околноститЬ на Странджанското езеро (У1. 1907) и 
въ околноститБ на Котелъи с. Жеравна (М!. 1909), по млЪчока. 

Познатъ въ Португалия, Испания, южна Франция, Ал- 
жиръ, Корсика, Сицилия, Гърция и Мала Азия. 

Рпушз согуП ШИпл. -- НамБренъ насБкжде, кждЪто ви- 
рЪе лЪската, по листата ка която обикновенно се сръща (но 
винаги по единично и рЪцко) презъ месецитЬ У--|Х. 

Познатъ въ Британия, Швеция, Холандия. Белгия, Фран- 
ция, Испания, Италия, Швейцария, Гармания, Унгария, Сър- 
бия, Ромжния, Финия, Русия и Кавказъ. 

РзаПиз оапанз Н. 5. -- Намъренъ по Витоша (коритото 
Бистрица 24. У. 1909), Софийско (Куриловски манастиръ 

20. М 1910) и Стара-планина (по върха „Червенъ камъкъ“ 
при с. Заноге -- Врачанско) 9. У. 1909 по червения глогъ 
(Сгайаедиз поподипа). СрЪща се обикновенно по листата на 
дърветата джбъ, букъ, елха, върба, и др. 

Познатъ въ Британия, Швеция, Финия, Даниа, Холан- 
дия, Германия, Франция, Испания, Швейцария, Австрия, Ун- 
гария и Ромжния. 

Ажастого0тиз тай Меу. -- НамЪренъ при с. Враждебна 
край Искъра 27. У. 1908. : 

Познатъ въ Британия, Швеция, Дания, Холандия, Беп- 
гия, Франция, Швейцария, Германия, Илирия, Унгария, Сър- 
бия, Финия, южна Русия и Кавказъ. 

Ехсешисиз рипс!рез Р1е6. -- НамЪренъ по височи- 
нитъ Бунарджикъ и Джендемъ-тепе (Пловдивъ) презъ Май 
и Витоша (мЪстностьта Капакливецъ) презъ Юлий. 

Познатъ до сега въ Кримъ. 

Рартогпашз агрепт!з Вай. -- НамБренъ до сега въ 
едно само находище: сухитЬ ридове при гара БЪлово по пи- 
лина 18. У. 1906. 

Познатъ въ Британия, Швеция, Германия, Белгия, Фран- 
ция, Алжиръ, Италия, Швейцария, Унгария, Ромжния, Гърция, 
Финия, Русия, Кавказъ, Гуркестанъ, Сибиопъ и Китай (Пекинъ 
и областьта Цечванъ). 

Сшатудайиз заййапз Еа!. -- Нам Ъренъ насЪъкжде по 
низкитЪ и срЪдно високи сухи поляни при корена на треви 
(агаппеа), (дЪто мжчно се открива), прЪзъ цЪлото лЪто, 
Варна 11. У. 1504. 

Познатъ въ Британия, Швеция, Германия, Холандия, 
Белгия, Франция, Унгария, Ромжния, Гърция, Русия, Финия, 
Ливония и Сибиръ. 

Мопозупатта Бойветап! ЕаП. -- НамЪренъ по върби 
(отъ листата на които се храни), с. Жеравна 14. У1, 1909. 
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Познатъ въ Бритария, Швеция, Германия, Холандия, 
Белгия, Франция, Испания, Унгария, Сърбия, Ромжния, северна 
и срЪдня Русия, Мала Азия, Сибиръ и Неарктичната область. 

„СатрИотта тегбазс! Меу. - НамЪренъ доста често 
насжде по низинитЪ и срЪднитЪБ височини презъ месецитЪ 
М|--МШ. по лепена (Мегьазспт ШарзИогте) и по търнетЬ Саг- 
дипз. София 18. МШ. 1907, 23. У!. 1908. 

Познатъ въ Гепмания, Холандия, Белгия, Франция, Ис- 
пания, Алжиръ, Италия, Швейцария, Гърция, Сърбия, Унга- 
рия, Ромжния, южна Русия, Кавказъ, Туркестанъ и Неарктич- 
ната область (Нюйоркъ). 

Зепагиз гозег! Н. 5. уаг. зайсейсога 51а!. -- НамЪрена 
доста обикновенно по върбитЬ край рЪката въ с. Княжево 
(Софийско) 28.У1.1906 и край Стралджанското езеро 11.М1.1907. 

Познатъ въ Британия, Швеция, Холандия, Франция, 
Швейцария, Германия, Унгария, Сърбия, Добруджа (Ромжнска), 
Мала Азия, Русия, Финия, и Сибиръ. 



САНИТАРНОТО ЗНАЧЕНИЕ НА НАСЪКОМИТЪ. 

(Медицинска Ентомология). 

Отъ Д-ръ К. ДрЪнски. 

бАЧТАРУ ЗаМЕНСАН5 ОЕ ТНЕ 1УЗЕСТ5. 
Бу К. Огепуку М. О. 

Въ борбата за сжществувание човЪчеството не се е осво- 
бодило отъ две нъЪща още: войната и болеститЕ. Постепенно, 
обаче, болести, които по-рано сж държали човЪчестевото въ 
ужасъ и страхъ, днесъ една по една падатъ подъ ефикас- 
нитЪ удари на съвременната наука. 

Днесъ ние знаемъ, че повече отъ болеститЬ въ човЪка 
се причиняватъ отъ специфични микроорганизми, които жи- 
веятъ и се развиватъ въ него. Ние знаемъ сжщо, че една 
голЪма часть отъ тЪзи болести се пренасятъ отъ човЪкъ на 
човЪкъ чрезъ известни насЪкоми, А това значи терд много 
за успъшната борба съ болестит+. 

Ролята на насЪкомитЪ изобщо, като преносители на 60- 
лести въ човЪка, е една материя, върху ксято до преди 20 
години почти нищо не се е знаело. Въ 1853 г. нъкои френски 
лЪкари изказвали вЪрванието въ разпространението на нЪкои 
болести чрезъ комаритЬ и други насЪкоми. Едва въ 1879 
г. епохалното откритие на Мансон» за ролята на комаритЪ въ 
развитието на блатната трЪска, тури основа на Медецинската 
Ентомология като наука, Едно отъ най голБмитЪ открития и съ 
най-голбмо научно и практическо значение, което дойде като ре: 
зултатъ отъ Мансоновото откритие, бЪше това на Огазз! и Ко85 въ 
1898 г, за връзката, която сжществува между маларията и комаря. 
Следъ това последваха редица други открития: пренасянето на 
спящата болесть Тгурапозо0т!аз! 5, чрезъ мухата (1055!Йла, от“ 
крита въ 1895 г. отъ Вгисе; пренасянето на жълтата треска 
чрезъ комаря Херотуа, открито въ 1900 г.; пренасянето на 
болестьта ТурПпиз гессигепз въ Африка чрезъ кврлежа, от- 
крито въ 1905 г. отъ Кос и Пи!оп; пренасянето на бубони- 
ческата чума отъ бълхата, открито въ 1906 г.; пренасянето 
на болестьта Турйиз ехапетайесиз чрезъ вгшката, открито 
въ 1909 г. отъ ЛсоШ и пр. 

Чрезъ тЪзи открития и редица други още, ние знаемъ 
днесъ, че една часть отъ инфекциознитЪ болести се пренасятъ 
стъ човъкъ на човЪкъ чрезъ насБкомитЪ, а познаването етио- 



60 

логията на една болесть, начина по който тя се предава на 

човЪка, -- това е първото условие за вземане успъшни пред: 
пазителни мЪрки срЪщу тая болесть. -- Азъ ще припомня 

Европа въ 14 стол тие, когато 25 милионенъ народъ загина 
отъ чумна епидемия. И мисля, че въ днешно време, съ 
научнитБ | познания за причината и пренасянето на 
болестьта, това не би се случило. Ще припомня сжщо Па- 
-намския каналъ, кждето толкова много народъ стана жертва 
на маларията и жълтата треска. Чрезъ прилагане на модер: 
нитБ научни познания, американскитБ лЪкари и инженери въ 
едно кжсо време обърнаха този адъ тамъ въ една отъ най- 
здравословнитЬЪ мЪстности днесъ въ свЪта. Това иде да по- 
каже, че съ науката начело, възможно е щото иовъчеството 
да се избави отъ болестити». 

Фактъ е, че близо една трета отъ сръбския народъ и 
хиляди отъ нашия, ромънския, австрийския, турския и други 
воюващи народи загинаха презъ време на всесвЪтската война 
отъ петнистъ тифъ, преди да бЪха взети нужнитЪ предпази- 
телни мЪрки. И ако не знаеше лЪкаря какъ петнистия тифъ 
се пренася отъ човъкъ на човЪкъ чрезъ въшката, не само 
на фронта, а и между широкитЬ народни маси, навредъ би 
се възцарила една смърть, по-страшка и отъ тази на бойното 
поле. 

Пренасянето на патогенни организми у човъка чрЪзъ на- 
„сЪкомитЪ става по два начина -- биологически и механически. - 
Накжсо, биологическиятъ начинъ почива върху сжществуването 
“на известни протозои, патогени за човъка, пълния кржгъ на 
развитието на които се извършва въ две фази:--едната фаза 
преминава и се развива въ тБлото на известни насЪксми, дру- 
гата фаза преминава и се развива въ тЪлото на човЪка. Така 
напр. пълниятъ кржгъ отъ развитието на маларичниятъ паразитъ 
евъ състояние да се извърши само въ тЪлото на известни ко- 
мари, отъ една страна и въ тЕлото на човЪка, отъ друга страна. 
При отсътствието на единъ отъ тЪзи два напълно различни 
индивиди, не може да се развие маларичниятъ паразитъ. Сжщото 
е иза трипанозомата на спящата болесть, пълния кржгъ на разви- 
тието у която е въ състояние да се извърши само въ мухата 
С1оз5та ивъ човка. Еволюционниятъ кржгъ на Ригоразта БГ- 
феттит, причинителя на кръвопикането въ добитъка, за- 

о почва въ кжрлежа и свършва въ кравата. Тукъ може да се 
каже, че положението е още повече усложнено, защото пиро- 
плазмозата, която се развива въ кръвьта на кравата като резул- 
татъ отъ вмъкването на паразита чрезъ кжрлежа, този пара- 

- зитъ се абсортира съ кръвъта, всмукана чрезъ другъ кжрлежъ 
и не може да се вкара въ кравата чрезъ сжщия този кжрлежъ, 
а само чрезъ дъщеритЪ на този кжрлежъ. Подобни факти на 
горнитБ сж отбелезани доста, но тукъ се ограничаваме съ 
тЪзи примЪри. 
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Пренасянето на бактериини болести, като: холера, тифусъ» 
дизентерия, чума и пр., отъ насъкомитЬ не се извършва както 
горепоменатия биологически начинъ. Ролята на насЪкомитЪ въ 
тЪзи случаи е механическа, т. е. инфекцията се пренася въ по: 
вечето случаи чрезъ външенъ контактъ и отчасти тази инфек- 
ция се дължи и на способностьта на тЪзи бактерии да се раз- 
множаватъ въ тБлото на насЪкомитЬ. Така напр. пренасянето 
на чумата чрезъ бълхата не се дължи на една сжществена 
промБна на бацила въ коремнитЪ органи на бълхитЪ, както е 
случая съ маларичния паразитъ въ коргмнитБ органи на ко- 
маря, но се дължи на способностьта на този бацилъ да се 
размножава и запазва своята вирулентность до излизането му 
навънъ чрезъ изпражненията, въ момента, когато бълхата хапи, 
при което хапене тЪзи бацили въ изпражненията инфекти- 
ратъ ухапаното мъсто на кожата. 

Най-типиченъ представитель на пренасянето Срдераин 
болести по механически начинъ е домашната муха, Мухата, 
която посЪщава кжщитЪ, пазаритЬ, месаритБ, зарзаватчийни:- 
цитЪ и пр. е обикновенно сжщата тази муха, която се храни 
съ човъшкитБ екскременти. Знаейки живота и навицитЬ на 
-мухитЪ изобщо, не е мжчно да сз разбере какъ мухата може 
да замърси човъшката храна съ бактерии на холера, дизен- 
терия, тифусъ и пр. Това замърсяване може да стаза или 
чрезъ контактъ на човъшката храна съ замърсенитЬ крака, 
хоботче и тБло на мухата, или чрезъ погълнатитЬ микроорга- 
низми при храненето на мухата отъ изпражненията, които 
микроорганизми могатъ да живЪятъ и се размножаватъ въ 
организма на мухата и които могатъ да преминаватъ по-после 
и въ човБшката храна. Много опити въ последно време до- 
казватъ това, Напр. Фикерг въ Лайпцигъ, 1905 г. намира, че 
тифузния бацилъ може да се възвърне отъ домашната муха 
следъ като 23 дена е билъ погълнатъ отъ нея. 

Отъ накратко споменатитЬ нЪкои случаи тукъ следва, 
че изучването на известни болести е нераздЪлно свърза но и съ 
изучването биологията на насЪкомитЪ, преносители на пато- 
генни организми, причинители на тЪзи болести. Отъ тукъ и 
голбмото санитарно значение на Медицинската Ентомология 
и растящия интересъ въ превантивната медицина къмъ ро- 

„ лята на насЪкомитЪ, преносители на болести. 
Отъ естеството на случаитЬ, Медицинската Ентомология 

е единъ специаленъ клонъ въ изучване нас БкомитБ, имайки 
общо съ тЕхъ до толкова, до колкото тЪ сж въ състояние 
да пренасятъ патогени организми и причиняватъ болести у 
човБка, И въ връзка съ това, Медицинската Ентомология Изу: 

чава отношенията па насЪкомитЪ къмъ човЪка, история на 
развитието имъ (биология) -- начинъ на живЪене, размножа- 
ване, хранене и пр.; време на хранене, сезонно преоблада- 
ване, начинъ на пренасяне болести, начинъ за > пред- 
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пазване, контролиране и пр. Но макаръ медицинския и сани- 
таренъ погледъ върху Ентомологията да се ограничава съ 
това, известни познания за цЪлия класъ при класифицирането, 
по отношение на биологията, условията за сжществуването, 
анатомическото устройство, отличителни белези за разпозна- 
ване вреднитБ видове отъ невреднитЬ и пр., сж винаги сж- 
ществени, като основа, върху която да може да се гради 
едно опитно познание на насЪкомитЪ отъ практично значение. 

Отъ тази гледна точка, именно, ще ми бжде позволено 
да направя единъ систематически бЪгълъ погледъ на най- 
важнитБ въ санитарно отношение насЪкоми. 

Класътъ /изес!а обема около 37 разреди, между които 
само 4 отъ тЪхъ сж важни като преносители на болести, а 
именно: -- Орйега, Набтитега, Зрпопарега и Зрпинсшага. 

Разредъ ЮПре!ека -- (двукрили). 
Споредъ начина на хранене и живеене, можемъ да 

разпознаемъ 3 групи отъ интересъ за Санитарната Ентомология. 

1 група Кръвсмучащи мухи. 

Къмъ тази група спадатъ видове отъ различни фамилии 
на двукрилитЪ, които иматъ навика да се хранятъ отъ кръвьта 
на човъка и други животни. 

Безъ да разглеждаме характерното за всЪка група, това 
което е отъ особено значение за разпознаването имъ (устрой- 
ството На антенитЬ и нареждането на жилкитБ върху крилата), 
ние ще се задоволимъ съ изброяване само на видоветБ 
отъ респективнитБ семейства и болеститЬ, които пренасятъ 
тЪзи видове, като ще споменемъ и нЪкои отъ методитБ, които 
влизатъ въ борба срЪщу тЪзи насЪкоми -- преносители на 
болести. < 

В. Семейство Рзусйойг4ае. 
Всички кръвсмучащи отъ тази фамиля спзднагъ къмъ 

родътъ РШевоотиз 
Видътъ Ребог0тиз рарреас! е известенъ като прено- 

ситель на трид 1евната треска (Рарра!ас! Геуег), която презъ 
време на войната върлуваше въ Македония (ПрилБпъ, Ве- 
лесъ, Скопие, Битоля). СрЪЕща се иу насъ. 

Б. Семейство Си /сгдае 
Предъ видъ голЪмото санитарно значение на комарит+, 

ще ги разгледаме малко по подробно. 
КомаритЪ могатъ винаги да бждатъ разлознати отъ дру- 

гитБ, прилични на тЪхъ насЪкоми, по люспичкитЪ, които по- 
криватъ жилкитЪ на крилата имъ и които люспички липсватъ 
въ другитЪ видове; по хоботчето, което е по-дълго отъ това 
на другитЬ видове и най-после по-голбмината и формата на 
антенитЪ. 
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Семейството Си снае, което включва въ себе си всички 
истински комари, е раздЪлено на две: комари преносители на 
маларията у човЪка - Алорвейт! я комари непреносители 
на маларията въ човЪка -- Сш!с!!. Анофелесит!» се отличаватъ 
отъ кулекситгь въ чзтиритяхъ фази на развитието, презъ ко- 
ито преминаватъ, а именно: 

Апорйейт: 

Яцца -- снесени поотдЪл- 
но, снабдени съ въздушни“ 
мехурчета и плуващи на по- 
връхностьта, наредени въ 
разни геометрични фигури. 

Ларва -- безъ дихателна 
тржбичка, лежаща хоризон- 
тално подъ повръхностьта на 
водата, дишайки атмосфер- 
ния въздухъ съ два отво- 
ра на осмия сегментъ на ко- 
ремчето. 

Кокавида--съ кжси диха- 
телни тржбици въ форма 
на фунийка. 

Имаго:--възрастниятъ кри- 
латъ комарь,"кацналъ на сте- 
ната, хобетчето,, главата, гжр- 
дитЪ и коремчето се нами- 
ратъ въ права линия поцъ 
жгжлъ 450 90" къмъ сте- 
ната. 

Крила съ петна. 
Пипалцата на женския сж 

толкосъ дълги, колкото и хо- 
ботчето. 

Сийсттг: 

Яйца -- всички събрани 
вкупомъ слепени едно съ 
друго въ форма на ладийка, 
на брой отъ 200--300, 

Ларва -- съ дълга диха- 
телна тржба, изхождаща отъ 
отъ Зя сегментъ на корем- 
чето, прикрепяйки се съ нея 
на повръхностьта на водата, 
виси въ водата съ главата 
надолу, подъ единъ наклонъ 

отъ 450-- 600, 

Какавида -- съ дълги 
дихателни тржбици въ форма 
на тубичка. 

Инаго -- възрастния кри- 
латъ комарь, кацналъ на сте- 
ната, изглежда прегжрбенъ, 
съ глава и коремче по ниско 
отъ гжрдит:. 

Крила безъ петна. 
Пипалцата на женския сж 

кжси и едва видими на пръвъ 
погледъ. 

Тъй като естествениятъ начинъ на пренасянето на мала- 
ричния паразитъ отъ човъкъ на човЪкъ става само чрезъ ха- 
пането на известни комари, то следва че унищожението на 
последнитЪ би значило и изчезването на маларията. И тъй 
като човъкътъ е самоизточника, отъ който анофелинния ко- 
марь може да бжде заразенъ, за да пренася по нататъкъ ин- 
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фекцията въ здравия човЪъкъ, то следва, че маларията би 
престанала да сжществува, даже при сжществуване на ано- 
фелинни комари, ако човЪкътъ, носитель на болестьта, би се 
отстранилъ отъ комарит. 

Отъ тукъ и борбата срЪщу маларията въ днешно време 
“е насочена отъ една страна чрезъ унищожаване на комаритЪ 
и развжднитъЬ имъ мЪста въ застоелитЬ тревясали води и 
отъ друга -- чрезъ атакуване паразита въ чов Ъка. 

Повече отъ кулекситъ не сж отъ истинско санитарно 
значение, но нЪкои видове отъ тЪхъ пренасятъ болести, ка- 

къвто е Дедез (Бе0отуа) аесур! -- комаря на жълтата 
треска (уеПом Теуег). СшШех рц!епз, известенъ като преноси- 
тель на болестьта ЕЛаг!аз!5 въ Азия, и СшШех райрганз -- 
преноситель на ЕРПапазз и Пепдие (наричана и тридневна 
треска). 

В. Семейство Табап4ае. 

Тази фамилия включва въ себе си доста много видове 
кржвсмучащи мухи, които атакуватъ домашнитЪ и диви жи- 
вотни, а сжщо и човка. 

Видове отъ ТаБапиз, Сргузорз и Наета!ороба сж известни 
като преносители на нЪкои болести по домашнитБ животни. 
Така напр. видътъ Сй/узорз й!зсайз служи като посрЪдникъ 
гостьъ на болестта РИата Гоа въ Африка, и въ последно 
време се счита като преноситель на бактериината болесть 
Тшагоета въ щата (Нап (Съзцдиненитъ Щати). У насъ, 
макаръ и да сж известни доста видове отъ тая фамилия, не 
е установено още дали нЪкои отъ тЪхъ служи за посрЪдникъ 
и преноситель на болести. 

Г. Семейство Мизстйае. 

Макаръ повечето видове отъ семейството /Мизс! ае да 
сж > известни като некръвсмучащи мухи, каквато е напр. 
добре известната домашна муха (Мизса дотез!са), която само 
механически заразява, но включва въ себз си и нъкои кръв- 
смучащи и разяждащи мухи, които обитаватъ главно Африка 
и Ориента, а често и у насъ. 

Отъ кръв:мучащитЪ мухи само нЪкои видове оть родътъ 
СПозвта сж известни като пренссители на трипанозомата, 
която причинява болесть подъ сжщото име въ домашнитБ жи- 
гвотни и човЪка. Болестьта ТПрапозоптаз15 въ човЪка, въ по 
кжсния си стади наричана спящата болест», се пренася отъ 
следуюшитЪ видове: “| 

1) Спящата болесть Оатгап, -- причинена отъ бакте- 
рията Ге рапозота оатф!епзе, пренасяна отъ мухата (11055:па 
рарайз. 

и: 2) Спящата болесть Ейодез!ап -- причинена отъ Гр.” 
“ позота гвофдезгензе -- пренасяна отъ (/055/а тогзпалз. 

Не Нара ба стела ЛАК Дао 

мм гази 

маи та 8 РИ 

РА ЕТ, 



65 

в) Замжрсяващи мухи. 

Типиченъ представитель на тази група е домашната муха 
(Мизса Дотез!са). Но тукъ се числятъ и още множество ви- 
дове, които приличатъ на нея. -» Една група отъ тЪхъ се 
развжжда въ торищата и посещава човъщкитЬ изпражения 
както за храна, така и за снасяне на яйцата. Друга група снася 
яйцата си и се развъжда въ разлагащи меса и посещава чо- 
въшкитЪ изпражнения за храна само. И дветЪ групи, очевидно, 
сж въ положение да пренасятъ патогенни микроорганизми 
отъ човБшкитЪ изпражнения и торищата -- въ човъшката храна. 
Болести, които тЪзи мухи пренасятъ по механически начинъ 
сж: тифусъ, паратифусъ, холера, дизентерия, детски ди- 
арии и пр. 

Борбата съ тЪзи мухи, които посещаватъ домоветЪ. 
и пренасятъ болести, е една отъ най-главнитЬ проблеми на 
Санитарната Ентомология. 

Едни отъ методитЬ, които влизатъ въ борбата съ мухитЪ 
сж трайни, други палиативни. Трайни мЪрки сж тЪзи, които 
унищожаватъ мухитЬ преди да сж достигнали жилищата. 
Това се постига първо, -- чрезъ санитарни нужници, устрой- 
ството на които е такова, че мухитЪ нЪматъ достжпъ да вли- 
затъ въ тЪхъ и се замжрсяватъ и второ, -- чрезъ унищожа- 
ване на какавидитЪ въ торищата, съ помощьта на така 
нареченитъ ХхжОчисонови капани. ТЪзи капани се състоятъ 
отъ една платформа, върху която се поставя тора. Подъ 
тази платформа, въ форма на корите мЪстото е цимен- 
терано. ВсЪки 10 дена тора се полива съ вода. Тъй като 
какавидата може да се излупи само на сухо и не може да 
живее въ водата, тя пада долу на цимента, потъва въ водата и 
умира. Унищожението на мухитЬ по този начинъ е 1009. 
Употрзбяватъ се и химически средства, като бораксъ (1!/, кгр. 
за 5 куб. м. торъ), кргозотъ, фосфорна киселина и др. Бо- 
ракса унищожава до 859/„ какавидитЬ и е безвреденъ за тора. 
Палиативни мЪрки сж тЕзи, които употрЪбяваме лЪтно време-- 
всевъзможни мрежи за покриване хранителнитЪ пролукти, 
лепливи хартии и пр. 

в, Разяждащи мухи. 

ЛарвитЪ на едни отъ тЪзи мухи могатъ да се развиватъ 
само въ тБлото на млЪкопитаюшитЪ, като живеятъ или въ 
храносмилателния каналъ, или въ нософоринкса, или могатъ 
да взематъ положение точно подъ кожата, образувайки поду- 
тости. На друга група отъ тЪзи мухи ларвитЪ се развиватъ въ 
нечисти, замърсени рани. 

Ларви сж намБрени както въ храносмилателния апаратъ, 
тъй и въ замърсени рани на чов ка. 

ИзвЪстия на Бълг. Ентом» Д-во 5 
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Известни фамилии, които притежаватъ представители 
отъ тази група сж: Мизс!йае, Аппоту4ае, богсорваргйае, 
Херз! ае, ХугрАдае и др. 

П. Разредъ Непир!ега. -- Дървеници. 

Само двъ фамилии отъ разреда Нет! иега сж отъ истин- 
„ско санитарно значение, а именно : фамилия Си/с! ае и фа- 
милия Юедитйдае. 

1 Фамилия Ситст!4ае. 

Малки, тъмно червени, плоски дървеници, които презъ 
деньтъ стоятъ скрити въ креватитЪ и стенитЪ, а презъ нощъьта 
излизатъ да „пиятъ“ кръвь. Повече отъ видоветЪ принадле- 
жатъ къмъ рода Симех. Двата вида -- Сипех фесшагшз -- 
въ умерения климатъ и -- Симех Пет ега -- въ тропичес- 
китБ страни, иматъ навикъ да се хранятъ съ човъшка кржвь 
и това имъ дава възможность да пренасятъ паразити въ 
кржвьта на човЪка. 

П. Фамилия РедиойПдае. 

Прецставители отъ родоветъ Ри! шота и Кбойищ8 сж 
известни като преносители на /гриланозомата, която причи: 
нява болестьта „СПадаз“ въ южна и централна Америка. Раз- 
личаватъ се отъ обикновенната дървеница по това, че иматъ 
крила и лесно могатъ да влизатъ въ стаитЬ презъ нощьта, 
когато човЪкъ спи. 

За предпазване отъ дървеницитБ, най-вече обикновен- 
ната дървеница въ креватитЬ, изисква се чисто държане на 
жилищнитЪ помбБщения и главно спалнитЪ и креватитЪ. Добри 
средства сж петрола, терпентина, газолина и др., които трЪбва 
да се употребяватъ седмично за да се уничтожаватъ сжщо 
и новоизлупенитБ дървеници. Добъръ методъ е сжщо и 
опушването съ сЪра. 

В. Разргдъ Зрипсшайа. -- Въшки 

ЧовъЪшкитБ въшки сж добре известни на всЪки отъ 
насъ. Има и. много други видове, по домащнитЪ и диви жи- 
вотни, но тЪ сж така привързани къмъ своитЬ хазаи, че не 
съставляватъ никакъвъ медицински интересъ. 

ВъшкитЬ по човЪка и маймунитБ, принадлежатъ къмъ 
отдБлна фамилия: Рей!си!4ае. 

ЧовЪшката въшка по главата и тБлото днесъ се приема и раз- 
„ глежда като единъ видъ--Рей!сшиз витапиз (Р. питапиз сар!!5 
иР. П. согроп!). -- ПослзднитЪ изучвания потвърждаватъ, че 
въшката се явява като главенъ преноситель на в2звратния 

о тафъ (Турйиз гессигеп), летнистия тифъ (Турпиз ехап е- 
паНсиз). петдневната треска (Тгепсп Феуег) и всевъзможни 
екземи по кожата, като мре го, Уатиз (кель) и др. 
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Дали пренасянето на горепеменатитЬ болести става по 
механически или биологически начинъ, мненията сж раздвоени. 

Предпазването отъ въшкитЬ, а съ това и отъ горепо- 
менатитЬ болести, се състои отъ често кжпане и често сме- 
няване на долнитБ дрехи -- изобщо подържане тЪлото чисто. 

Въ казарми и училища, кждето живЪятъ по много наедно, 
е нуждно да се упражнява често контролъ, Нуждно е сжщо 
изваряване на дрехитЪ, дизинфекция съ дизинфекциони ма- 
шини, ниско стригане на коситЪ и пр. Презъ време на вой- 
нитЪ се строиха особенни помБщения съ бани и дезинфек- 
циони машини, които бЪха построени така, че замърсенитЪ и 
въшкави войници влизаха презъ единия входъ, като отъ другъ 
входъ излизаха измити и съ чисти дизинфекцирани дрехи. Тоза 
запази армията ни презъ европейската война отъ по-голъми 
епидеми и заболявания. 

Г. Разредъ 51рПпопорега. -- Бълхи. 

БълхитБ сж сжщо добре известни всЪкиму за да нестава 
нужда да се описватъ. ВидоветЬ отъ санитарно значение сж: 
обикновенната бълха,по човЪка и някои домашни животни, 02.1- 
хитъ по пълховетъ и белхитъ по мишките. ТЪзи бълхи 
сж известни като пренос-тели на бубоничната чума въ човка. -- 

Бубоничната чума е болесть по пълховетБ и акцидентно 
пренасяна въ човка посредствомъ бълхитЪ. Така че, да се 
боримъ и предвардимъ отъ болестьта, изисква унищожаването 
не само на бълхитЬ, но и на пълховетЪ, 

Видове бълхи, известни като преносители не бубоничната 
чума въ човЪка сж: 

ХепорзуПа спеорв -- бълха по тропическитЬ плъхове. 
ХепорзуПа азНа, бълха по плъховетЬ въ Ориента. 
Сегаорбуйщз /азсайиз, бълха по пълховетъ въ умере- 

нитЪ страни. -- 
Съ откриването бацила на чумата(Вас из рез!з) отъ /ег- 

зоп въ 1894 и потвърждаването сходството на болестьта съ 
тази у пълховетБ, съ откриване размножаването бацила на 
чумата въ стомаха на бълхага отъ /1050п въ 1905; и най-сетне 
съ експерименталното доказване, че пълховата бълха е главния 
начинъ за принасянето на бубоничната форма на болестьта 
въ човка отъ Британската Чумна Комисия въ 1906 г., съ 
тЕзи открития се откриха и методитЪ за борба и предпазване 
отъ чумата, До като въ 14 столЪтие, когато не се знаеше още 
начина на пренасянето на болестьта, въ Европа загинаха 25 
милиона хора отъ чума; въ 1900 г. болестта бЕше прене- 
сена въ Санъ-Франциско и знаейки, че пълховетБ сж главния 
източникъ на болестьта и че пълховитЪ бълхи сж които пре- 
несятъ > болестьта въ > човЪка, американскитБ санитарни 
власти предприеха ефикасна борба, каквато > по - рано 
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не би се и допуснала. Единъ милионъ пълхове бЪха хванати, 
изследвани и избити въ Санъ: Франциско. Болестьта не се 
ограничи, до каго не се установи, че и полскатЪ мишки въ н - 
кои области на Калифорния сж се ялили като източникъ на 
болестьта.Отъ 1913-1914 г. 20 милиона полски мишки бЪха 
избити въ обявенитЪ заразечи мЪста на Калифорния. МЪркитЪ 
бЪха така енергични и ефикасчи, че отъ 187 заболБвания отъ 
чума, константирани въ Калифорния, презъ 1914 г. нито единъ 
случай не бе отбелъзанъ. Това дойде отново да покаже, че 
съ науката начело, човЪчеството може да се избави огъ 60- 
леститЪ. 

Заключение. 

Отъ > ентомологична гледна точка, санитарно ние сме 
още твърдЪ злЪ и назадъ. Това не се дължи толкозъ на 
факта, че невежия народъ не може да схване какво комаритЪ, 
вжшкитЪ, бълхитЬ, дървеницитБ и мухитЪ могатъ и прена- 
сятъ болести въ човЪка, Това игнориране на насекомитЪ 
не е ограничено само между невежия народъ, но и меж- 
ду интелигентни, а често пжти и между лЪкари съ твърдЪ 
добра репутация. Тифуса продължава да си взема всЪка го- 
дина своя данъ отъ хора; маларията и днесъ продължава да 
разстройва хиляденъ и милионенъ народъ... И това сж 60- 
лести, етиологията на които се знае, начина на пренасянето 
известенъ и методитЪ за предпазване установени. Явно е то- 
гава, че крещящата нужда днесъ не е толкосъ за наука, кол- 
кото отъ ефикасно и добросъвестно испълнение на това, 
което вече знаемъ. Ние притежаваме теориитЪ и научнитЕ 
факти, но ние трЪбва да ги дадемъ и на народа и чрезъ прак- 
тически демонстрации да му дадемъ и той да разбере, че 
освобождаването отъ вреднитЪ насЪкоми, това значи освобож- 
даване отъ болести. 

Единъ ентомологъ, посвЪтенъ въ голбмото санитарно зна- 
черие на инсектитЪ, който е пропжтувалъ презъ села и гра- 
дове у насъ, не е могълъ да не забележи милионитЪ мухи, 
които се развъждатъ въ торищата и открити нужници отъ 
кждето занасятъ заразни бактерии по незащитенитЪ храни въ 
кухни, бакалници, сладкарници и пр.; не е могълъ да не кон- 
статира хилядитЬ комари, налепени по стенитЬ, които комари 
безпрепятствено си влизатъ презъ разтворенитЬ врати и про: 
зорци, незащитени съ телени мрЪжи; презъ сжщитЪ тЪзи 
врати кучета, котки свободно се разхождатъ навънъ навжтре, 
вследствие на което бълхитЪ сж нЪщо съвсемъ обикновено; 
не е могълъ да не види кладенци, които служатъ за чер: 
пене отъ тБхъ вода за пиене, да стоятъ открити, по повръх- 
нината имъ да плуватъ всЪкакви предмети, а въ дъното имъ 
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често пжти да гниятъ и се разлагатъ мъртви животини; не е 

- могълъ да не види не далеко отъ жилищата блата, обрасли 

въ зеленина, въ които изобилно се развъжда комаря; гос- 
тилници, съ ястия покрити отъ мухи; хотели, въ които се 
разнася ужасна миризма ча нужникъ, креватитЪ мръсни и пълни 
съ бълхи, дървеници, въшки и пр. и пр. 

Естественно тукъ описахъ най-лошия типъ, защото това 

е то, върху което ща трЪбва да се гради структурата на на- 
нашето бждаще сонитарно дЪло. я 

Зитптагу. 

Те го!е оЕ аггородз п Ше Ч155зепипаНноп оЕ 15зеазез 15 
а паЦег аБош ме ргаснсаПу по та аз Кпомп 40 уеагз 
адо. А Егепсп ррузап, Ог. Веапцреплиу, пт 1853 маз опе о! 
е Аз Фо ехргезз а БеПйе! пт Ше д5зегпаНоп о! уапошз д!- 
зеаззез Бу плоздибоез апд п Ше гое оЕ Ше Попзейу п Ше 
зргеад оЕ рашодете огдатвт. п 1879 Ше ерос! паКшта 915- 
соуегу о Ше го|е оЕ Ше глоздийо п Ше деуе!ортеп! о! тапа! 
“могтв аз паде Бу Мапзоп ап Ше зсепсе Оо! Ме- 
ФДеа! Епотооду маз Богп. Опе оЕ Ше Агв апд сепашу 
Ше дгеайез! ошсотез о Ше Дсоуегу аз Ше Фзсоуегу Бу 
Козз 11 1898 оЕ Ше гейаноп Бенлееп поздийсез апд тапа. 
“Отег 1тпропап! фДзсоуепез сопсеглтпа Ше Б15копез апд подез 
о  1п еспоп дашсКу ЕоПомед. Тпе Капзп!5зоп оЕ Курапозоте 
дзеззез Бу Бебе Нез аз Фзсоуегд Бу Вгисе п 1893; Не ге- 
Гапоп о! тозайоез (о уеПом Ееуег Бу Ше Атепсап УеПоу Есуег 
Сотпивятоп т 1900; «Пе гейаноп о! Иска юо АШсап Юеарзта 
Ееуег Бу ОиНоп апд Тодд, апд пдерепдепиу Бу Косп 1п 1905; 
ае гейаНоп о! Псе То Еурбиз Бу МсоШш т 1909; Ше гейаНоп о! 
НсКз го зроНед Геуег Бу МсКкейз п 1906, е!с. 

Тпе дагеа! пафогйу оЕ Аг городз оЕ пефса! и егез! Бе- 
Топу тш Ше с|аз5 1п5еса. Те с!азз пзеса 15 Фу1дед по Ешу 
-- зеуеп ог поге огдегз. Вш Ше птпрогап! шпзесв Дзеазе- 
сагпегз аП аП пт Рошг оЕ Шезе огдегв. Огдег Пр ега, Нет- 
1р ега, 51рПопор ега апд ЗрЕиписшайа. 

Сопсизтоп. Егот ап епото!оф са! запд рош! е паНопз 
аге по  запйагу. Гпе геазоп Пез по опут Ше ас: Па! Ше рибПс 
доез по! уе! гезПг2е ав шесв сап апд до саггу д5еазез. 
Весацзе 15 1дпогапсе оЕ Дзеазе 15 Бу по гпеапз сопбпед #о 
Ше роопу едисае4 таззез; И 15 м145-зргеад атопа едисайед 
реор!е, атпопад Шет еуеп рйуз!сапз, Беаппа доой гершаНопз. 
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Радие соп!пиез #о ЗаКке а юП о Ше п па; паапа 
еуеп #о-дау дезгоуз Фпгеспу ог шфгесНу пт Шопз о! реор!е 
еуегу усаг ек; -- апд Шезе аге аП Чвеазез Ше сацзез о! 
ущей аге Кпомп, Ше пезпз о! Егапзп5згоп гесодигед апд 
пешод о! ргеуепноп ипдегв!оод. 

И 15 епдеп Ша Ше сгуша пеед оЕ Ше ргезеп! те 15 
по! зо поисп ад Нопз 10 ош Кпом!едде оЕ Не саизе, соп!го! 
апд ргеуеппоп о! Фзеазе, а5 И 15 Ше е сеп! аррПсаНоп о! 
мпа! ме агеаду Кпом. Ме Пауе Ше Шеопез ипд Ше зс еп! Ес 
Гасе, БЕ ме птиз! дуе Ше риБПс ргасНса! депопзгаНопз 
Ша! еедот гот 1п5ес! рез!5 поеапз гедисей з<Кпезз. 



ВРЕДНИТЪ СКАКАЛЦИ ВЬ БЪЛГАРИЯ 

(видове, разпространение, вреда и организация на борбата). 
П. Чорбаджиевъ 

|Е5 ЗАОЦТЕКЕГГЕ5 МОЗВГЕЗ ЕМ ВОГОАР!Е 

(Езресез, ргораданоп, доттаде е! огдапзаНоп де 1а Ке). 

уоп Р. ТсногЬьадремт 

КултурнитЬ растения сж предметъ на постоянни напа- 
дения отъ различни насекоми, между които едни отъ най- 
вреднитЬ се приематъ скакалцитЬ. За това способствува 06- 
стоятелството, че скакалцитЬ сж полифаги, хранягтъ се съ 
най-разнообразна зелена растителность и че тЪ, при известни 
благоприятни климатични и биологични условия могатъ да 
се появяватъ въ твърде голбми количества и събрани въ неиз- 
броими пълчища, достигащи понбкога множество милиарди ек- 
земпляри следъ като унищожатъ всичката мЪстна растителность, 
прелитатъ масово въ други страни, кждето по сжщиятъ 
начинъ нападатъ и унищожаватъ растителностьта. Въ нЪкои 
страни скакалцитЬ сж постоянно явление, явяватъ се почти 
всЪка година, или презъ по-малко години веднъжъ, и причи- 
няватъ грамадни щети на обработваемитЬ растения. Такива 
сж напримвръ нЪкои области въ северна Африка и южна- 
Русия. Въ други страни, напротивъ," масовото появяване на 

скакалцитЪ се забелязва само презъ много години веднъжъ, 
или пъкъ тЪхното масово размножение има повече локаленъ 
характеръ -- въ отдБлни малки ограничени области --а при- 
чиняванитЬ отъ тЪхъ вреди сж сравнително малко. България 
може да бжде причислена повече къмъ странитЬ отъ втората 
категория. 

Макаръ, че не отъ дълго време и не още напълно се 
следи за вреднитЬ насекоми въ България и малко сж още 
сведенията за тЪхното масово появяване, отъ това което до 
сега е известно се установява, че скакалцитЬ отъ 1900 год. 

насамъ вече на нЪколко пжти сж се появявали масово изъ 
известни части на страната, като сж нанесли огромни щети. 
на различни полски, зеленчукови и др. културни растения. 

До 1900 година почти липсваха данни за вида, разпрос- 
транението и причинената вреда отъ по-важнитЬ вредни за 
земледЪлието скакалци. Такива и днесъ липсватъ за биоло- 
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гията на тЪзи скакалци, съ изключение отчасти за биологията 

на италиянския скакалецъ. 

Борбата съ скакалцитЪ се е водила и се води главно 
по механиченъ начинъ, като тукъ-таме се използува и химич- 
ниятъ методъ, посредствомъ парижко зеленило. 

Долното изложение съдържа сведения за срещащит се 
въ България вредни скакалци, тЪхното разпространение, вреда 
и организация на борбата съ тЪхъ, възъ основа на литера- 
турата и личнитЬ ми наблюдения. 

Видове вредни скакалци въ България. 

СкакалцитЪ (Асг!4!одеа) въ България сж една 
отъ слабо проученитЬ групи въ систематично отношение. До 
сега сж познати около 120 вида скакалци, откоито като по- 
вече или по-малко вредни се явяватъ слЪднит:: 

1 Са! тр атиз 1аШсиз Г. (италиянски скака- 
лецъ) -- Среща се навсЪкжде въ северна и южна България, 
както по равнинитЬ, така и по планинскитЬ вериги, най-обик- 
новенъ видъ. Заедно съ типичната форма много често попада и 
вариетета пагдтейиз зегу. 

2. ЗЕашгопо из мпагосапиз ТНтБа. (маро- 
кански скакалецъ)--Самоковъ, Чамъ-Курия, Люлинъ планина (до 
върха), Т. Пазарджикъ, Ихтиманъ, политЬ на Витоша, София 
(НедЪлковъ Н., стр. 420); с. Храбърско, Софийско (Найденовъ, 
ста Весо. Метрополия, Плевенско (Козаровъ, стр. 83 и 97) 

3. бъашгопойиз Бгеу!со Из Еуегз. -- Свищовъ Т. 
Пазарджикъ, СрЪдна гора, Панагюрище, Самоковъ, Чамъ- 
Курия, политЬ на Люлинъ пл., Мездра, Черепишки-монастиръ, 
Долня-Баня, Кюстендилъ, Родопи, Рила пл. София, Ихтиманъ, 
Варна, Бургасъ, (НедЪлковъ, стр. 420); Бръзникъ (Найденовъ,. 
стр. 8); Анхиало, (Сеззпег). 

4. Ерасгот!а Епа!азз! па Ко55!. -- Варна, Свищовъ 
Бургазъ, Т. Пазарджикъ, политЬ на Витоша, Сливенъ, Ка- 
занлъкъ, София, (НедЪлковъ, стр. 422,); Сарж-Муса (Сеззлег). 

5. Рзорйпоз 5 г! ди!|из Г. -- Вратца, Родопи, Стара 
планина, Рила пл. СрЪдня-гора, Витоша, ГолЪмъ БЪловски 
балканъ (НедЪлковъ, стр. 421); Елени-връхъ (Сеззпег). 

6. Распуу! из па!ага!ог! из Г. (прелетенъ скака- 
лецъ),--Ломъ, София, Свищовъ, Бургасъ--край блатищата (Не- 
дЪлковъ, стр. 422); Созополъ и с. Сарж-Муса, Бургаско. 
(Сеззпег); Садово (Малковъ, стр. 194); Казълъ-Агачъ (Данаи- 
ловъ, стр. 6). 
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7. Распубу! из даптсиз Г.) София (ДрЪНновски, Ска- 
калцит... стр. 258). 

8. Асг!д 1 ит аедур ит |.--Бургасъ, Ст. Загора, Па- 
зарджикъ, Садово, Провадия, станция Скобелово (НедЪлковъ, 
стр. 423); София, с. Рила, Дупнишко (ДрЪновски А. К, не- 
публикувани материяли). 

9. Оед1 рода соеги! езсепз Г. --Северна и южна Бъл- 
гария, планинскитЬ вериги (НедЪлковъ, стр. 422); БрЪзникъ 
(Найденовъ, стр. 8); София (ДрЪновски, СкакалцитЪ...стр. 253); 
Сливенъ, Анхиало, Елени връхъ, Рила пл. (Пеззпег). 

10. О едтрода пт! п!ага Ра. -- Станимака, политЪ 
на РодопитЪ, надъ Бачковския монастиръ, Ст. Загора, Ка- 
занлъкъ, Сливенъ, с. Сотиря, Севлиево, Варна, София, (Не- 
дЪлковъ, стр. 422); Рила пл, (Пеззпег); София (ДрЪновски, 
Скакалцит..... стр. 255). < 

П. Се! ез узаг!гаБ! 15 Ра.--Варна, Кюстендилъ, Т. Па- 
зарджикъ, СрЪдна гора, Родопи--надъ Бачковския Монастиръ, 
Чирпанъ, София, Стара-Планина (НедЪлковъ, стр. 422), Русе 
при Образцовия чифликъ (Козаровъ, стр. 83); Сливенъ (Чор- 
баджиевъ, непубликувани материяли). 

12. Род! 5 па редез! г! < Г. Рила пл., Голмъ БЪлов- 
ски Балканъ, Родопи, Вратца, Търново, надъ Преображенския 
монастиръ, Сатра-Планина (НедЪлковъ, стр. 424) Рилския- 
монастиръ (Деззпег); с. Пандаклий, Силистренско и с. Артма- 
джа, Куртбунарско (Козаровъ, стр. 83). 

13. БЕ епоБо!гиз а! Ботага! па из Оед. -- София, 
политЬ на Витоша, Люлинъ пл, РодопитЬ, Чамъ-Кория, с. 

Долня-Баня, Самоковъ, Чирпанъ, политЬ на СрЪдня-Гора, 
Ихтиманъ, Вратца (НедЪлковъ, стр. 419); пжтя отъ Дупница 
за Рила пл. (Пеззпег). 

14. 5гепоБо! гиз БТтсо!ог С!г. -- София (ДрЪновски, 
скакалцитЪ.... стр). 253. 

15. БвепоБо!гиз догза из Хен.-- Северна и южна 
България и планинскитЪ вериги (НедЪлковъ, стр. 419); София 
и с. Сарж-Муса, Бургаско (Деззпег). ; 

16. Асгобу!из 1 пзиБг!сив Зсор. -- София, Ст. За- 
гора, СрЪъдня Гора, Родопи, Провадия, Варна, Бургасъ, Т, 
Пазарджикъ, Ломъ, Видинъ, Търново, Станимака, Ихтиманъ. 
Свищовъ, (НедЪлковъ, стр. 422); с. Мехмечкьой, Бургаско 
(Чорбаджиевъ, непубликувани материяли). 

#) Споредъ ДрЪновски отъ двата вида Распу/1из въ България се 
среща повече вида Пап! сиз, защото отъ намеренитЪ и провЪрени 
ексемпляри по-голбмата часть отговарятъ на дап!сцз и само нЪкои 
отъ тЪхъ сж преходи къмъ вида пи/дгаогиз. Така че, съобщенитЬ на- 
ходища за пи дакоПиз въ труда на Н. НедЪлковъ (стр. 442) тръбва да 
се отнасятъ повече за вида дапсиз (ДрЪновски, СкакалцитЪ въ Софийско, 
стр, 259), < 
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17. СотрНосегиз Зи киз |. -- по Елени връхъ, Родопи, 
Витоша, подножието на Мусалла и Сарж-Гьолъ Рила пл., 
СрЪдня гора (НедЪлковъ, стр. 420). 

18. Бъе: Пеорпута Гизса Ра. - Рила, Родопи, 
Витоша, Стара пл., около Самоковъ, Вратца, СрЪдна гора, 
(НедЪлковъ, стр. 420)Банско Чорбаджиевъ, непубл. материяли), 

19. Гоесиз а у!г! 41 5з! па Г. (зеленъ скакалецъ). -- 
северна и южна България, планинскитЬ вериги (НедЪлковъ 
стр. 430); София (ДрЪновски, скакалцитЪ.... стр. 253); Садово 
(Малковъ, стр. 204); Сливенъ (Чорбаджиевъ, неприятелитЪ 
по културнитЬ... стр. 27) 

20. Пес сиз уеггисТуоги 5 Г. -- Северна и южна. 
България, планинскитЪ вериги (НедЪлковъ, стр. 434), София 
(ДрЪновски, скакалцит ... стр. 253); с. Одърне, Плевенско 
(Козаровъ, стр. 97); Дупница, Рила, пл. (Деззпег); Банско 
(Чорбаджиевъ, Констатирани.... стр. 8). 

21. Пес 1 сиз а!Ь1Егопз (Буг, -- Бургасъ, Созополъ 
Айтосъ, Ямболъ, (НедЪлковъ, стр. 434); Айтосъ и Созополъ 
(Сеззпег); БрЪзникъ (Найденовъ, стр. 8. 

22. ВагЬ! : 5: ез зег!сашийиз Еарг..-- Около ВВшНА 
(НедЪлковъ, стр. 426). 

СъобщенитЪ по-горе скакалци вероятно се срещатъ още 
на много мЪста изъ страната, а повечето отъ тЪхъ, ако не и 
всички, сж и повсемЪстни, обаче въ публикуванитЪ до сега 
материяли за скакалцитЪ въ България сж посочени само 
съобщенитЪ находища. 

Данни за биологията на вредннтЪ скакалци въ 

България. 

Биологични данни за вреднитЬ скакалци въ България 
има само за италиянския скакалецъ Са 11 рЕамтиз | айЙсиз Г. 
Покойниятъ ентомологъ Д. Илчевъ е проучвалъ биологията му 
лабораторно. Споредъ тЪзи данни и споредъ наблюденията 
на други лица, излюпването на ларвитЬ въ по-южнитЬ и въ 
по-топлитЬ мЪста на страната става отъ края на м. Априлъ 
(20. !У.), респективно началото на май, до първитЪ дни на м. 
юний, а за по-севернитБ и по-хладнитБ -- отъ къмъ полови- 
ната на май (10-15. У.), до срЪдата на юний и по-кжсно. 
ПървитЬ крилати форми се появяватъ къмъ началото на 
юлий, а последнитЪ къмъ половината на августъ, въ зави- 
симость отъ климатичнитЬ условия на мБстностьта. Италиян- 
ския скакалецъ снася яйцата си предимно въ по-сухитЪ и 
твърди мЪста съ по-ниска растителность и повече по изложе- 
нитЬ на югъ мЕста. Самото снасяне се извършва отъ началото 
на августъ до края на септември, по известния начинъ. 



75 

Данни за масовото появяване на скакалцитЪ въ 

България. 

ПървитЪ данни за скакалцитЪ въ България е даль ен-. 
томолога Е. Егеу Пеззпег, възъ основа на материяли съ- 
брани въ България отъ проф. О-г А. Е оге!. Въ статията му 
озаглавена Огйор!егеп дезатте! п Вшдапеп уоп Нгп. Рго!. 
Ог А. Еоге!, и печатана въ известията на швейцарското ен- 
томологично дружество, презъ 1892 год., сж съобщени 70 
вида правокрили. Тя представлява първата работа по скакал- 
цитЬ въ България. Въ тая статия скакалцитЬ сж засЪгнати 
само въ систематично отношение, а по отношение на тЪхната 
вредность за България нищо не се споменава. Отъ изброе- 
нитЪ въ статията видове, 20 сж отъ вреднитЪ, които се спо- 

менаватъ въ настоящето изложение (Ме Хо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 
910: 11 п2 13, 15, 16. 17; 18, 19. 20; 21, 22). Втори трудъв 
по скакалцитЬ въ България имаме едва въ 1908 год. отъ 
българския ентомологъ. Н. НедЪлковъ, но и въ него скакал- 
цитЬ се разглеждатъ само въ систематично и зоогеографско 
отношение. Въ него сж съобщени 15 вида отъ споменатитЪ 
въ настоящето (Хо Хе 1,2,3, 4, 5, 6,9, 10, 12, 13, 15, 17, 18,20и21). 

Презъ 1910 год. се появи първата публикация на бъл- 
гарски по борбата съ скакалцитЬ отъ К. Бернкопфъ, упра- 
витель на Земл. оп. станция въ Садово, по поводъ на появи- 
лия се на много мЪста въ северна и южна България масово 
Марокански скакалецъ (5 йапигопо из пагосапие), но 
едва презъ 1919 и 1920 започнаха първитЬ по-основни про- 
учвания върху вреднитЪ скакалци и тогава се появиха още 
нЪколко публикации по тЪхъ. Споредъ даннитЬ на всички 
тЪзи публикации и споредъ добити сведения и личнитЪ ми 
наблюдения за масовото появяване на скакалци въ България 
може да се съобщи следното: 

1. Презъ ХУШ вЪкъ цЪлото Пловдивско поле е било 
нападнато отъ скакалеца Распу!у!из п! ага ог! из, като 
е била унищожена всичката полска и градинска зеленина 
(ДрЪновски, Най-пригодната днешна борба..., стр. 89). 

2. Презъ 1890 година цЪлото Горно-Джумайско и Коча- 
риновско е било силно нападнато и опустошено отъ прелете- 
лиятъ тамъ изъ Египетъ скакалецъ Асг! 1 и пт аедур чт 

(ДрЪновски, Най-пригодната......, стр. 89). 

3. Презъ 1906 година въ Добришко сж се появили ма- 

сово скакалци, като сж причинили голбми повреди на нивитЬ 
и пасбищата (Бернкопфъ, стр. 9). На кой видъ сж принадле- 
жали тЪзи скакалци, това не е известно. Но като се има 

предъ видъ, че делтата на Дунавъ е единъ отъ главнитЪ 
източници на Распу!у!из па! ага ог! из, споредъ менъ, 
много вЪроятно е повредата да е причинена отъ този скака- 
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лецъ. За борба съ тЪзи скакалци сж били дадени само упжтва- 
ния отъ страна на Държавната Зем. Опитна станция въ Садово. 

4. Презъ 1909 г. се е появилъ масово скакалеца зГач- 
гопо из пагосапиз въ: Орханийско, ПлЪвенско, Нико- 
полско, Троянско, БЪлослатинско, Шуменско, Ихтиманско, 
Пловдивско, Казанлъшко, Станимашко и Хасковско. (Берн- 
копфтъ, стр. 3). Пасбищата, изъ които сж се появили ска- 
калцитЬ, сж били уничтожени въ голЪма степень, а нивитЪ, 
ливадитЬ и лозята - отчасти. Отъ житнитЬ растения най- 
много е пострадалъ ечемика. Презъ тази година отъ страна 
на Министерството на Търговията и ЗемледЪлието сж били 
отпуснати парични срЪдства и е било дадено нареждане до 
мЪстнитЬ административни и агрономични власти и до вой- 
ската, за да взематъ живо участие въ борбата съ скакал- 
цитЬ. Изпитвани сж и употрЪбени различни срЪдства, отъ 
които най-добри резултати сж получени отъ тъй Наренащ 
„американска грилова смЪсь“. 

5. Презъ 1910 год. сж се появили скакалци въ по огра- 
ниченъ размЪръ, само въ 6 села на Ловешка и БЪлослатин- 
ска околии. Видътъ на тЪзи скакалци е останалъ неизвестенъ 

Презъ 1919 г. се появи италиянския скакалецъ Са 1 р- 
фатиз |ЕаЙсиз въ: Царибродско, Софийско, Дупнишко, 
Трънско, „Радомирско, Ортакьойско, Малко - Търновско, 
Петришко и въ с. ГолБмо-Конаре, Пловдивско. СкакалцитЬ 
тази година  причиниха значителни повреди на полскитЪ 
култури: фасулъ, картофи, тютюнъ и др. Между и 11 
августъ скакалцитЪ прелетбха масово отъ къмъ западъ въ 
вжтрешностьта на гр. София и причиниха обеспокояване на 
жителитЪ въ града. За тЪзи скакалци се установи, че сж 
излюпени въ западната часть на Софийското поле. Наскоро тЪ 
бЪха > заразени отъ  паразитната > гжбича Е приза 
аг! 1 Момс. и масово измрЪха. Презъ сжщата година по- 
вреди сж претърпяли овеситЬ и ечемицитЪ въ с. Храбарско- 
Софийско отъ скакалеца 5 а пигопо! из паго сапис. 

Въ землището на гр. БрЪзникъ освенъ Са! 1рЕ а тиз 
1ЕваШсиз се > константираха още и видоветъ:  Б5ашго- 
по из Бгеу!сойз, ОедТтрода соеги!езсепз и Оес- 
Есиз а1Ь 1 гопз. (Найденовъ, стр. 8). 

За масовото появяване на италиянския скакалецъ презъ 
тази година сж събрани лично и чрезъ анкета по-пълни све- 
дения отъ г. В. Найденовъ (Италиянския скакалець, стр. 3-- 44), 
при съдействието на Министерството на Земл. и Държ. Имоти. 
Споредъ тЪзи сведения италиянския скакалецъ се е появилъ 
въ следнитЪ мЪстности: 

Софийско. Въ градската мЪра, мЪстностьта „Коню- 
вица“ и 33 села сж забелязани голбми количества скакалци, 
които причинили загуби възлизащи на нЪколко стотинъ хи- 
ляди лева. Повреди сж претърпвли картофитЬ, фасуля, ди- 
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нитЬ, зелето и другитЬ зеленчукови растения, конопа, овеса, 
ржжьта, царевицата и др. Появяването на скакалцитЬ е било 
забелязано къмъ края на май и началото на юний. Вредата 
отъ тЪхъ е почнала да се чувствува къмъ началото на юлий 
и е продължила и презъ августъ. 

Царибродско. Къмъ 19 Августъ сж се появили въ 
голбми количества скакалци въ селата: Голбмо и Малко ма- 
лево, които сж причинили повреди на фасуля и граха до 100 4 

Трънско. -- На различни мЬста около гр. БрЪзникъ 
и въ 6 села. 

Радомирско. -- въ 5 села. 

Дупнишко. -- Изъ околноститЬ на града въ ограни- 
чени количества скакалцитБ сж нападали всички култури, но 
загубитЪ сж незначителни. 

Пловдивско. (с. ГолБмо-Конаре) -- СкакалцитЬ сж се 
появили въ голбми маси и сж почнали да причиняватъ по- 
значителни повреди къмъ края на юлий и началото на ав- 
густъ: уничтожена е почти всичката люцерна оставена за 
семе (въ това село се произвежда голБмо количество люцер- 
ново семе за цЪлата страна). Отчасти е пострадалъ и тю- 
тюня, кждето по-сетне се прехвърлили скакалцитЪ. Къмъ края 
на м. Августъ по изгризанитЬ изсъхнали върхове на люцер- 
ната и тютюня сж били забелязани много увиснали мъртви 
скакалци заразени отъ гжбата Етриза адг! 1! Мос. (Най- 
деновъ, стр. 16). 

Ортакойско. Въ цЪлия районъ на околията скакал- 
цитБ сж били въ умерено количество. ЗагубитЪ сж нечувстви- 
телни за зеленчуцит>. 

Малко- Търновско. а Пее сж били въ по-малко 
количество, безъ да причинятъ вреда. 

И на следната 1920 год. се появиха голЪми маси отъ 
ларвитЪ на италиянския скакалецъ изъ Софийското поле, 
обаче тЪзи ларви бЪха заразени масово отъ > паразитната 
гжба Вопуйз, поради което възрастнитЬ скакалци не 
можаха да се появатъ въ голЪмъ размБръ и да причи- 
нятъ по-чувствителни повреди (ДрЪновски, Измиране на ита-| 
лиянския скакалецъ, стр. 21). : 

Борбата съ появилитЪ се презъ 1919 и 1920 год. ска- 
калци се възложи на Пловдивската и Софийската зем- 
ледЪлски катедри, подъ ржководството на ентомологичниятъ 
отдБлъ при ЗемледЪлскиятъ изпитателенъ институтъ въ Со- 
фия и при съдействието на Министерството на ЗемледБлието 
и ДържавнитБ имоти. Борбата се състоеше, въ унищоже- 
ние яйцата на скакалцитЪ, чрезъ разравяне пластоветЬ съ- 
държащи тЪзи яйца, въ унищожение на ларвитЪ въ тЪхната 

- най-млада възрасть, посредствомъ метли, човали или изгаря- 
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нето имъ съ слама и въ излавянето на ларвитЪ посредствомъ 
мрежи за ловене насекоми. Най-добри резултати се по- 
лучиха чрезъ последното срЪдство. 

7. Презъ 1919-1921 год. скакалци се появиха въ 
голбми маси въ > Ямболско и  Елховско, (Данаиловъ, 
стр. 4; ДрЪновски, скакалцит...... стр. 252). ТЪзи ска- 
калци сж принадлежали главно къмъ вида Са! ра тиз 
Ева сиз и отчасти къмъ вида Расву из пиагаюпиз. Въ 
Ямболско тЪзи скакалци не сж причинили по-чуствителни по- 
вреди. Въ Къзъль Агашко (Елховско) скакалцитБ сж се 
появили масово въ землищата на 6 общини и сж повредили 
почти всички бостани и зеленчукови култури въ размБръ 
до 60-800/ Такива повреди сж причинени сжщо и на полскитЪ 
посеви: фий, леща, бурчакъ, картофи, фасулъ, люцерна, слънчо- 
гледъ, царевица, тютюнъ, и частично даже нахутя (Данаиловъ, 
стр. 4-5). ЗимнитЪ храни не сж пострадали значително. По 
кжснитЬ пролЪтни зелени овеси и ечемици сж претърпЪли 
по чувствително повреждане. Люцерната е била изгризвана 
почти до коренната шийка, а баклата и бЪлия бобъ изъ по- 
летата, сж били изгризвани съ цЪлитЪ имъ стъбла, включи- 
телно и чушкитЪ. Изъ зеленчуковитЪ градини всичко е било 
изяждано до земята. Не сж били пощадвани даже буренитЬ 
около пжтищата, желтия, трънъ и дракитЬ. На естественитЪ 
ливади сжщо е била унищожавана по-тлъстата зеленина. 

8. Презъ 1924 година споредъ личнитЪ ми наблюдения 
и отъ сведения италиянския скакалецъ се появи масово въ 
околноститЬ на гр. Ямболъ и 22 села отъ околията му, от- 
части въ нЪкои села на съседната (Елховска) околия, 
около с. Керменлий (Сливенско) и въ околноститЬ на 
гр. Варна, мЪстностьта Пейнарджикъ, по посока къмъ с. 
Звездица (съобщава Директора на подв. земл. катедра въ 
Варна), излюпването на ларвитЬ тази година почна къмъ на- 
чалото на май и продължи до началото на юний (10. М!.). 

- Вредата отъ младитЪ ларви започна да се чувствува още 
къмъ 25 май. Въ Ямболско пострада най-много фия. Твърде 
слабо пострадаха нЪкои млади лозя, цвекловитЬ ниви, бара- 

"боя, фия и бостанитЬ. На житнитЬ растения не сж причинени 
“никакви повреди. Въ всички горепоменати мЪста, скакалцитЪ 
бЪха нападнати отъ масово прелетБблитЪ изъ разни мЪста на 
страната многобройни рояци отъ розовиятъ скорецъ (Раз!ог 
гозеиз Г.) и почти напълно уничтожени въ кратко време, 
тъй щото скакалцитЬ въ възрастната си стадия се появиха 
само единично. Борбата съ младитЪ ларви бЪ организирана 
масово. ПоследнитЬ се избиваха, като се ограждаха въ малки 
огнени пояси, или се излавяха съ > насекомни > мрежи. 
Обаче, масово появилиятъ се розовъ скорецъ (РазФог го- 
зецз) направи излишно продължаването на тази борба, 

„ (Чорбаджиевъ, Отчетъ..., стр. 171--172). 

Це 
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Споредъ сведения, които лично можахъ да събера отъ 
частни лица за масовото появяване на скакалцитЪ въ Ямбол- 
ско е способствало прелетяването на голБми количества въз- 
растни скакалци въ края на предшестващото лЪто отъ къмъ 
Елхово. : 

ГорепосоченитБ данни за масовото появяване на скакал- 
цитЬ въ България не сж пълни. Стари хора помнятъ случаи 
отъ масови нашествия на скакалци за разни мЪста на стра- 
ната, но тЪзи случаи не сж отбелязани въ нашата литература 
и днесъ не се знае положително презъ кои години е било 
това, въ кои мЪста, отъ кой видъ сж били тЪзи скакалци и 
какви повреди тЪ сж причинили. Отъ изложенитЪ случаи за 
масовото появяване на скакалцитЬ въ България и отъ най- 
новитБ сведения и наблюдения, се разяснява напълно, че 
най-обикновения, разпространенъ и вреденъ скакалецъ въ 
България е италиянския скакалецъ Сара тпиз | ЕаПсиз. 
Следъ него идватъ 5 ацгопо!шцз тмагосапиз“), Рас у- 
ТуГиз потага!ог!из, Р. дап!сиз и ОСедТрода соеги- 
|езсепз. Наблюдавано е царевицата да се уврежда частично 
отъ Госиз?а у!г! Я155 1 та, Пес! ! сиз уеггис!уогиз 
и отъ Пес | 1 сиз а! Ь 1 гопз. ПричиняванитЪ вреди отъ оста- 
налитЪ, споменати въ началото вредни скакалци, не сж на- 
блюдавани и не се знае въ какъвъ размбръ сж тЪзи вреди. 

Кои култури страдатъ най много отъ скакалцитЬ 

Отъ нападенията на скакалцитБ въ различнитЬ мЪста 
на страната сж страдали най-много зеленчуковитЬ растения, 
искуственитЬ ливади и нъкои полски култури. ЖитнитЪ по- 
севи сж страдали по-малко. Отъ последнитЪ сж били повре- 
ждани главно по-късно засЪванитБ пролЪтни посеви. Споредъ 
мЪстата, въ които сж нападали и времето презъ което сж се 

- появявали скакалцитЪ, сж страдали повече или по-малко едни 
или други култури. Цифрови данни за причиненитЪ отъ ска- 
калцитЪ повреди не могатъ да бждатъ дадени, защото лип- 
сватъ необходимитЪ за това сведения. Вредата отъ скакал- 
цитЬ почва да се чувствува презъ втората половина на м. 
май и подължава до септември. 

Причини. които ограничаватъ масовото размножение на 
скакалцитЪ въ България 

Специални изучвания върху причинитЬ, които ограни- 
чаватъ масовото разпространение на скакалцитЬ въ България 
не сж правени, обаче отъ наблюденията върху отдЪлни ма- 

#) Възможно е нЪкои отъ посоченитЬ находища за 5 ашгопо- 
фи5 пагосапиз да се отнасятъ повече за вида заигопо!чш5 
Бгеутсо | 15. 
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сови измирания на възрастни скакалци или на тЪхнитЪ ларви, 
както и отъ бързото имъ намаляване при нъкои масови по- 
явявания, може да се посочатъ като ограничители на скакал- 
цитЪ въ България следнитЬ причини: : 

1. Твърде променчивото влажно време презъ м. май и 
отчасти юний е способствувало за масовото измиране на мла- 
дитЬ ларви, чрезъ създаване условия за появяване на епи- 
демично гжбно заболяване. Такива случаи сж забелязани 
презъ 1920 год. въ Софийско (ДрЪновски, измиране на ита- 
лиянския скакалецъ, стр. 21) и презъ 1924 г. въ с. Хамзоренъ 
(Ямболско), което лично наблюдавахъ. Като причинитель за 
това измиране е твърде вЪроятно да е било пакъ паразитната 
гжбичка отъ рода Во гу! 15. 

2. Измиране на скакалцитЬ масово предизвикано отъ 
паразитната гжбича Етриза аг! !! Ном! с. Такъвъ е 
случая съ масовото измиране на възрастнитЬ скакалци въ 
с. ОбЪля и др. села (Софийско) и на тЪзи при с. ГолЪмо- 
Конаре (Пловдивско) презъ 1919 год. (Найденовъ, стр. 16 и27) 

3. По паразитнитЪ насекоми върху скакалцитЬ въ стра- 
ната почти нищо не се знае. Наблюдавани сж само ларвитЪ 
на една паразитна муха 5агсорпада зр. въ възрастни изЗ- 
мрЪли отъ Етприза аг 1! скакалци отъ София, въ 3-50/( 
отъ скакалцитЪ, но вида на мухата е останалъ неопредБленъ 
(Петковъ, Масовото измиране..., стр. 25), понеже възрастната й 
форма не е получена. 

4. Като животински неприятели на скакалцитЪ се явя- 
ватъ насекомояднитЪ птици и то главно скорцитЪ, щъркелитЪ 
мисиркитБ и кокошкитЬ. Отъ тЪзи неприятели стои на първо 
мЪсто и рЪзко изпъква розовия скорецъ Разоггозецз |, 
който често и при масово появяване на италиянския скакалецъ 
Са! прЕатиз а сив въ обширни области, го изтрЪбва 
напълно, въ кратко време, още въ неговата млада ларвена 
стадия, какъвто е поменатия случай въ Ямболско презъ 1924 г. 

Организация на борбата съ скакалцитЪ въ България 

Специална служба по борбата съ скакалцитЬ въ Бъл- 
гария до сега не е имало. Борбата противъ скакалцитЪ, както. 
и противъ всички болести и неприятели на културнитЬ рас- 
тения въ страната се урежда съ глава |М: Борба противъ 60- 
леститЪ и неприятелитЬ на кулгурнитБ растения“, отдЪлъ!М: 
„Опазване на земледЪлското производство отъ закона за по- 
добрение на землЪделското производство и опазване на пол- 
скитБ имоти отъ 1922 г., измБненъ и допълненъ оть 1925 г. 
Тази борба се води отъ държавнитЪ агрономства и подвиж- 
нитЬ земледЪлски катедри подъ ржководство и контрола на 
земл. опитни станции (за сега Софийската земледЪлска опитна 
и контролна станция) и Министерството на ЗемледБлието и 
ДържавнитЬ имоти, : 
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Отъ различнитЬ начини за борба съ скакалцитЪ, най- 
пригодни за страната и най-сполучливи сж се указали меха- 
ничнитЬ: посредствомъ избиване ларвитЬ на скакалцитЪ още 
въ тЪхната най-млада стадия (първитЪ 14 дена) чрезъ ограж- 
дането имъ въ малки огнени пояси, или чрезъ излавянето на 
сжщитЪ съ мрежи за ловене на насекоми- Първото срЪдство 
се е оказало много по-сполучливо и то се препоржчва отъ 
държавнитЬ органи. Отъ химичнитЪ срЪдства за борба съ 
скакалцитЬ сж били изпитвани парижкото зеленило, амери- 
канската грилова смЪсь и др. ПървитЪ две срЪъдства сж се 
указали сполучливи; отъ тЪхъ се препоржчва да се употрЪби 
първото, когато е невъзможна механичната борба и когато е 
необходимо да се запазятъ нЪкои ценни култури при евен- 
туално масово прелетяване на по-възрастни ларви или на 
пълновъзрастни скакалци. 

За да може предварително да се узнае масавото появя- 
ване на скакалци въ отдЪлни мЪста на страната и съ това 
да се направи по-успъшна борбата срещу най-младитЪ ларви, 
по настоящемъ се организира постоянно наблюдение надъ 
скакалцитЬ изъ цБлата страна и тЪхното движение и ср - 
щане въ края на лЪтото, което се възлага на всички подве- 
домствени на Министерството на Землед. и Дър. Имоти аг- 
рономични органи. Съ това се цели да се установятъ мЪстата, 
кждето сж концентрирани тЪхнитЪ яйчни гнЪзда, за да може, 
при нужда на следната пролЪть, на време да се взематъ не- 
обхддимитЬ мЪрки противъ излюпващитЬ се млади ларви. 
По този начинъ се мисли, че ще може до голбма степень да 
бжде отстранявано масовото появяване на скакалци въ 
България. : 

Литература по скакалцитЪ въ България 

1892 г. Егеу Сеззпег Е. - ОгШор(егеп дезатпте! 
пт Вшдапеп уоп Нгп Рго!. Ог. А. Еоге!. Мише. дез 5сй- 
ме!г. еп(ото!. дезе5сП. Вд. УШ, Хе 10, р. 397--403. Сепеуе 1892 

1900 Малковъ К. - Годишенъ отчетъ на държавната 
земледЪлска опитна станция въ Садово, година 1, стр. 194 
Пловдивъ, 1904 г.“ 

1908 НедЪлковъ Н. - Втори приносъ къмъ ентомо- 
логичната фауна на България. Кожокрили и правокрили, 
Периодично списание, кн. |ХУШ, стр. 411 -- 436 (год. 19). 
София, 1908. : 

1909. Козаровъ Д-ръ П. -- Трудове на държ. зем- 
ледБлска опитна станция въ Образцовъ Чифликъ при Русе, 
томъ П, ч. 1, стр. 83, 97. Варна, 1909. 

ИзвЪстия на Бълг. Ентомь Д-во 6 



82 

1910 г. Бернкопфъ К. -- Упжтвания за борба съ 
болеститЬ и неприятелитБ на земледЪлскитЪ растения, Хо 11 
скакалцитЬ и унищожението имъ. Издание на Държавната 

земледЪлска опитна станция въ Садово, стр. 3 -- 13. Плов- 
дивъ, 1910. 

1920 г. Найденовъ В. -- Италиянскиятъ скакалецъ 
и борбата изобщо съ скакалцитЬ. Изд. на Бълг. Землед. Д-во. 
Стр. 3--44. София, 1920 г. : 

1921 г. Данаиловъ Д. -- СкакалцитЬ и средства за 
тЪхното уничтожение. Фъркатъ листъ Хо 2, стр. 3-16. Изд. 
на Държавната подвижна землед. катедра въ Бургасъ, 1921 г. 

1921 г. Петковъ П. -- Масовото измиране на червено- 
крилия скакалецъ (Са! ор:епиз айЙсиз Г.) презъ 1919 г. 
Спис. на ЗемледЪлскитЪ Изпитателни Институти въ България. 
Год. П., кн. 1--2, стр. 48-61. София, 1921 г. 

1221 г. ДрЪновски А. К. -- Измиране на италиянския 
скакалецъ презъ 1919 -- 1920 г. въ Софийско. Сведения по 
земледЪлието. Год. П, бр. 2, стр. 10 - 22. 1921 г. Сжщата 
статия е печатена и въ сп. Естествознание и География, год. 
М, кн. 9--10, стр. 390--392. 

1921 г. Марковичъ А.-- Нови средства за борба съ 
скакалцитЬ. Сведения по земледБлието, Год. П бр. 7-8, стр. 
15-18. София, 1921 год. 

1923 г. Петковъ П. -- Опитъ за практическо прило- 
жение на Етризадг!!! 1 Моу. като изтрЪбителъ на ска- 
калцитЬ. Годишникъ на Софийския Университетъ, кн. ХХ, 
стр. 197-203. София, 1923 г. 

1924 г. ДрЪновски А. К. - Най-пригодната днешна 
борба съ скакалцитЬ у насъ. Спис. на Землед. Изпитат. Инст. 
въ България. Год. Ш кн. 1 стр. 89-98. София, 1924 г. 

1925. ДрЪновски А. К. - СкакалцитЪ въ Софийско. 
Масовото имъ появяване презъ 1919 год. Спис. на Земл. 
Изп. инст. въ България. Год. Ш, кн. 1, стр. 99-98. София, 1925г. 

1925 Илчевъ Д. - Приносъ къмъ изучване биологията 
на вредния скакалецъ Саор!епиз Найсиз |. -- Известия на 
българското Ентомологично Д-во кн. 2 стр. 54-25. София, 1925 г. 

1925 Чорбаджиевъ П. -- Отчетъ на ентомологич- 
ната секция. Годишенъ отчетъ на Земл. изпитателенъ инсти. 
за1924 г. стр 171-17/2: Сафина П925 г. 

1926 Чорбаджиевъ П. -- НеприятелитЪ по култур- 
нитЬ растения въ България презъ 1925 г. Сведения по зем- 
ледЪлието). Год. МП, бр. 2, стр. 26-27. София, 1926 г. 
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ГЕ5 ЗАПТЕВЕЦЕЗ МОЗВЕЕЗ ЕМ ВОЕСАКЕ 

Езрезез, ргорадаНоп, доттадез е! огдап!ваПоп де а ие. 

Еп Вшаапе, |ез зашегеПез аррагазеп! еп паззе а |опд5 
1 егуаПез е а депЕ дез доттадез сопяега ез ашх сийи. 
гез адпсо!ез5. Се п”ез! дшаш деБи! ди ХХ чесе ди оп а ге. 
сиеШ Е дез доппвез р!епез е! сопр!е#ез зиг |е5 езресез, | 
ргорадаНоп е! ез Доттадез сапзез раг |ез рш5 Пппропап!ез 
езресез де зашегейез ди рауз пие ашх сийигез адпсо!ез" 

а 

Езресез дез зашегеПез пи5 ез еп Вшдапе 

Оп гепсопие еп Вшаапе 1е5 езресез зшуашез де заше” 
гейез пш5 ез: Са 1 реатиз 1 #аШсиз Г. (се Ггопуе 
рапош дапз |ез рашйез е |ез спапез дез попадпез дапз |е 
Могд е е Зд Де 1а Вшдапе), 5 вашгопо!: из пагосапиз 
ТппЬа, з ацгопо из Бгеу!со 115 Еуегв, Ерасго- 
гола ЕПпайаззтпа Ко5з1, Рзорпоз зЕгъди из Г, 
Рас! 1Ту | из пт! ага! ог! из Г., Распу у!из да- 
писшя БЕ Рреглат вт аедурввит 1, Осатрода 
соеги | езсепз Г., СДедтрода пт! пта!а Ра!., Се- 
Гезилгапра вт Ев Рай, ЗРойдизтпа рейез газ 1. 
5 | епоБо !гиз а1Ботагат!пафиз Оед., о епоБо- 
Егиз Брсо!ог СПг., ЗЕепобо гиз догза! из Фен. 
ПосгофуфивтпзиБгтсиз! Зсор, Сотпр пи хегиз 51 
Бъвисиие е поте порпута: Ризса Ра, Бо: 
сизба мугетлдрза та Е. Бес ЕЕсиз- уеггисГуо- 
риза ре зриесеисиз за Би гопз Еарг ВагБ г ензс 
Гез зегг!саидиз Еарбг. 

Оез доппез зиг а Б1о/од1е Дез зашегейез пи!5 ез еп 
Вшдапе 

Гез доппеез Бооддие зиг |ез зашегейез еп Вшдапе 
ех еп! зешетеп! роиг Та зашегейе Са! 1 р:Еатиз 1: а- 
Шсеиз |. Гепютоод#е. О. Шспей а ешфе еп |аБогаботге, 
Га Боодфе де сейе зашегейе. 5еоп сез Доппвез е Фаргез 
1ез оБзегуаНнопз Гайез раг Фашгез регзоппез, Гесобоп  Дез 
|агуез дапз |ез епдгойз зйцез рииз аш 5ий ев риз спашд5 ди 
рауз, 5 ассотр е дзршв а Еп ди то ауг! (20. !М). гезрес!- 
уетеп! |е сотппепсетеп! ди п215 де Ма! фоиздшашх ргептегв 
оигв Фи по15 де )шп; (5--10. М|.); дапз ез епдгойв зйивз р!и5 
аш Мога е риз #го195--дерш!в Га пойе ди по!5 де па! (10-- 
15. М.) физашаш 15 УИшп е: твте, р!из «ага. 

Гез ргепиегез Еогтез аП6ез арага!ззеп! уегв |е соттеп- 
сетеп! ди поо15 де „оШе! е! |ез деглегз уегв а пое ди 
по!5 ФАой!, зщуапф 1е5 сопд оп сПитаепдиез де Гепдгой, 
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Га зашегейе са! | 1рЕатиз 1#а|сиз ропд зез оешб5 
де рге!6гепсе дапз ез епдгойз р! из зесв е! р!из сой4ез, ауап! 
Та убде айоп р!и5 Баззе е! Фауападе, дапз |ез епдгойв р!15 
аш 519. Са роте еПе-лете з”ассопр Е дершз е соптепсе- 
пеп ди по ФА ой физаша а Вп ди по! де бер!етЬге, 
Фаргез |а папеге соппие. 

Оез доппез зшг Раррапноп еп таззе дез зашегейез 

Еп 1890, тоше |а гефдоп де Согпа-Поштауа е! де Ко!- 
спаппоуо и! епуаШе е Ддбуазве раг а зашегейе Аспфит 
аефрНит Е. уепие де РГЕдур!е еп уо!зп!. 

Еп 1906, дапз а гедоп де ОПоБгикП ез: арагие еп паззе 
Та сашегепе Распу у из птага! ог!из еба сацзез 
Беацсопр де деда!5 ашх спатрв е! апх ра!игаде. 

Еп 1909 оп! аррагиез еп поаззе а зашегейе 5 фашго- 
по из пагосапиз Фдазпз |а гефдоп де Ограше, Реуеп, 
Тгоузп, Ве1а-21айЧпа, Споштеп, АНтап, Роуду, Кагап!К, 5#!а- 
пипаса е: НазКоуо. Га рираг дез райшгадез дапз |ездие!е5 
зоп! аррагиез |ез зашегейез Еигеп! дегийез еп дгапд5 рагЦе; 
диап! ацх сБаптрз, ргашез е! уто!ез, ейез апз5! РигепЕ деки- 
ез еп райе. Га р!15 ергопубве дез сегваез ЕЕ Гогде. ез 
Фуегзв поуепз даш Ригеп! еззаубз е! ептр!о65 а а ишНе сопие 
ез зашегеПев, 1е5 пеШеишгв гезшав Ригеп оБепиз раг пп 
пе 1апде доп! оп а доппе |е пот де пт Папде атепсат Де дгШе. 

Еп 1910, аррагигепЕ дез зашегейез дипе дитеп оп ри 
гезгеше е! дап5з 6 уШадез зешетеп! дез агопдвзетепв де 
Гоуек! е де Ве!а-2айпа Гезресе де сез зашегейез ез! 
гезеез шсоппие. 

Еп 1919, аррагШ еп паззе а зашегейе Са ПтрЕа т и5 
1Еа | 1 сив Яапз |е5 гед10пз де ТгагЬгод. Тпп, бойа, Пор: 
пИига, Кадогг, Роуфу,. ОпаКеш е Ма/Ко-Пгпоуо. Гез зап- 
Тегейез е себе аппе едаетеп!, оп! сапзеез де дедав сопяде- 
гаБ!ез ашх сегеаез е! ра! игадез, |ез Напсо!5, |е5 роттез- 
де-еге, |ез 1аБасз, |ез |игегпевз, |ез сПаПугез, аих ро!5, ацз спош 
е! Фашгез |едитез. 

Епге |е 7 е |е 11 Ао0й!, |ез зашегейез, уепап! де Госс!- 
деп! аррагигеп! еп позз5е, дапз а уШ де БоВа е! сапзегеп! 
ипе дгапдз 1пдшешде ашх ПаБйапв де сзНе уШе. Опа екаБ!и 
дизе сез зашегее оп еве ес озез дапз Га рагне оссдепша|е 
де а рапе де зоНа. Вуеп!0! сез зашегейез Ригеп! шпесбвез 
раг |е спапрдпоп рагаз не Ет риза адг! 1! Момг. е! ре- 
пгеп еп таззе, 
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биг РГаррагйоп еп паззе де |а зашегейе Са! 1 рЕа- 
тиз 1 Еайсиз, дапз |е соцгапЕ де сеЧе аппеве, оп: е1е 
геспиейШз регзоппейетеп! е раг епдшй!е, дез гепзепетеп) 
ршиз сотребв раг Мг. В. Матдепой (уог Хе 4 дез роБПсаНопз) 
ауес |е сопсопгз ди Ми еге 4 Аапсийиге е! дез Потатез. 

Е: еп 1920 аррагигеп! еп дгапдез паззез Ддез |агуез де (а 
зашегеПе Са! ПрЕа пиз иайЙсиз дапз Га рапе де Зоа, 
па!5 сез Гагуез саеп ше еез ди сПагпр!дпоп рагазйапе 
Во | гу! ! в ева сацзе де се!а, |ез зашегейез ади ез, поп! 
раз ри аррагайге еп дгапде диапШез е! саизег дез дотта- 
дез зепз Без. 

Еп 1919-1920, ез зашегейез аррагигеп! еп дгапдез ппаз- 
зез дапз ез гедопз де „дапБЬо! е ЕШоуо. Сез зашегеПез 
аррапепаеп а Г езресе Са! 1 р: апиз 1 !аПсизв Г. е! 
еп рагце а Г езресе Расру#у!из ттагаог!из. Папз 
Та гедоп де атЬо! сез зашегейез поп! раз сапзе дез сош- 
тадез зепз!1!ез. Оапз а гедопз де ЕШоуо, |ез зашегейез арра- 
гигеп! еп таззе дапз |ез Еегйопгез де 6 сотптипез сацзеп! Дез 
деда де 60--800/а 1оиз |ез |агдп5 ро!адегз е аих сийигез 
|едиттеизез. Пез доптадез зепз ез зопЕ сапзез едаетеп! 
ашх зепаШез сПатре!гез: |ез уезсез, а |игегпе, |а еп! Ше, "ез 
роттез де егге, |ез ПапсоК, |е Тошгпезо!, е по15, |е #аБас е! 
еп раге |ез ро!5 сМспез. (Хо 5 дез роБПсаНопз). | ез зетаШез 
дФашотпе поп! раз зоцЕег! хепзМетеп!, ез ауотпез е! |ез 

огдез уепез оп: зиБ! де двдай5 р!из зеп5 ез. Га |игегпе а е!6 
гопдбе физаша |а гаспе е! |а 6уе е! |ез Папсоб у согарпз 
165 Ндез епцегез е! |ез дойз5е5. Оапз |ез |агй 15 ро!адегв, Кош! 
а е(е гопдве физдша газ ди 501. Раз тпете |ез плацуа!зез Пег- 
Без зишг |ез гошез Ригеп! ерагдпвез, у сопрпв ез раПйигев а 
адиПопв е |ез гопсез, Га уегдиге а рииз дгаззе дез ргашез 
пашгеПез В вдайетеп! дегиш(е. 

Еп 1924, а зашегепе Са! ра пиз | ва Шсиз” ез! 
аррагие еп паззе ашх соп пз де а уШе де )атБЬо! е! дапз 22 
уШадез де зоп аггопд!5зетеп! е! еп райе дапз дие!диез у!- 
Гадез де Раггопфззетеп! уозп де ЕШоуо, апх епугопз ди 
уШаде Кегтеп! (гефдоп де 5Пуеп) е дапз 165 соп!ошгз де а 
уШе де Магпа. Оапз |а |госаше Решегд) Ж, уегз |е уШаде де 
7уегд га. СеНе аппве-|а, Рес!о510п Дез |агуез согатепса ацх 
ргепиегв |опгз ди пс!5 де Ма! еЕ зе рго!опдеа |издиаш соп- 
пепсетеп ди по!5 де Ошп (10. М1.). Ге доптаде сашзе раг 
|е5 |ешпез Гагуез соптепса а зе Раге зеп!г уегв е 25 Ма!. 
Оапз а гедтоп де ЗдатЬо!, се! |е уезсе дшШ а зошНеп |а р!из. 
Оп пошз зошЕег: |ез у1дпоБ!ез, |ез спаптрз де Бейегауез, |ез 
роттез Де Фегге е! |ез фагф!з ро!адегв. 

Висип дбда! па ейе сацзе ашх Котепц, Папз 1005 |е5 
епдгойз пепНоппез риз Наш, |ез зашегейез оп ее аНадиез 
раг |ез еошгпеашх гозез (Разог гозешз Г.) апуез ац 
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уо! е: еп паззе де ДИ вгепв епдгойв ди рауз е! ргездие еп! - 
егетеп депшйез дапз ип #г5 сош! арз де #етрз. ез зац: 
Тегейез адийез аррагсгеп сешетепв ипйез, Цпе |оЧе еп 
паззе е!а! огдашвве сопие |ез фешпез |агуез. Сез дегпшегез 
Еогепз демшйез, сегпеез де ре ез сеп! игез де Ееш е! еп раг- 
пе ризез апх Пек а 1пзес!ез. Г арраг оп еп таззе Дез ейоцг- 
пеашх гозез (Развог Козеицз Г.) а гепди зире бие (а рго- 
ТопдаНоп де сеНе |иНе. 

О аргез |ез гепзедпетепв рошг РГаррапНноп еп паззе Де 
хзашегеПе дапз а гедоп де датшЬоП, а сопи! пбе Рагпубе ац 
уо! де дгапде диап!!6з де зашегейез адийез де ЕШоуоу егв |а 
Ап де Гекв ргеседап!. 

Оез саз пеп!опез зиг РарапНоп еп паззе дез зашеге! 
1е5 еп Вшаапе е: дез ри5 попуеашх гепзедпететв е! оБзег 
уаЦопз, 1 демеп! гошна-ай саг дие Па зашегейе а ршз ог, 
дпаге, Та р!из пшз е е а р!из герапдие еп Вшдапе, ез 
Са! ра тиз 1 в аЙсиз Г. - Аргез ее, зшуеп Бташ 
гопо из тагосапиз, Распу!уГиз > па! дга!о- 
гриз, Р. дап! сив е! оедтрода соеги! езсепз. 

Сийигез зошНгап! |е р!5 дез зашегеПез 

Оез аНадиез дез зашегейез дапз |ез5 ДдШНегеп!з гедопз 
ди рауз оп зошНепез |е ри ез рашез раКадеге, |ез 
ргашез агн!сеПез ей дапе!дшез сшйигез дгапдез. ез зепа!- 
ез ди Котпеп оп: 51 де дедав пошпдге. Пе сез Дегп!- 
еге оп зиБИ Ддез дедав орипсраетеп! |е5 зета!ез 
рги/апегез, зипоюш сеПез дИез Тагфуез. Пез доппеез еп с!- 
Нгез зиг |ез дедак, сацзвз раг |ез сашегейез пе репуеп! раз 
вке тпфапез а деаш Де гепсетпетепв пфзрепза ез а се! 
еНе!. 

Сашзез зегуап! а гезгештпде а тшНрПсаНоп еп таззе 

дез зашегейез еп Вшдапе 

Оез ешдез зреста!ез зиг |ез саизез зегуап! а гезгепде 
Та ргорадаНоп еп паззе дез зашегеПез еп Вшдапе пе зсп! 
раз епгерпвез, таз дез оБзегуанопз Еайез зиг |ез зашегейез 
адийез, оп зиг 1ешгв |агуез реггеп! еп таззе, оп реш п4иез 
ез сапзез зшШуапез де |ешгз гезшсНопз еп Вшаапе. 

1) е епрв уапа е е Пип!де репдап |е епрв де 
Ма! е еп рагне репдап е по! де )ип, а сопи Бие а а 
дезгисНоп еп таззе де |ешпез |агуез, еп сгеап! дез сопд!!- 
опз ргорсез а ГаррапНоп ердепидаие де а паафе ди срат- 
р!дпоп рагазЧаге. Оез саз зешЬаБез оп! е! оБзегубз еп 
1920. дапз |а гедоп де ЗбоНа е! еп 1924. дапз е уШаде де 
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Нагозогепо (агопфззетеп де )апЬой). Па 6#6 сопза!6 апе 
РапеапИззетеп! дез зашегейез ез: д0 ап спатрдпоп рага- 
зНаге де Резресе Во! г! # 18? зр. 

2) |а деъписвоп еп паззе дез зашегейез ргоуодибе раг 
Те спатрапоп рагазнапе Етприза адг!? 1! Мос. Те! ез! 
|е саз де Па дзиисНоп еп паззе дез зашегейез Ддапз Та гефдоп 
де БоНа е! дапз |е уШаде де СоПпато-Копаге (гедоп де Роу- 
ду) еп 1919. 

3) Спапд ацх тшзесез рагазйагез зе гопуап! зиг |ез зац- 
Фегейезв оп пеп за! ргездие пеп. Оапз |е рауз оп а а! Дез 
оБзегуанопз зешетеп! зиг |ез Гагуез Фипе ппоисПе рагазиаге 
ЗагсорПпада бр. дапз |е5 3-- 50 дез > гефез > Дез 
зашегейез ппойез ди > спапрдпоп рагазиапе Е приза 
адг! 1 Мос. а зова, па!5 сене езресе Де поцспе пез! 
раз соппие (Мог роБПсайоп Хе 6). 

Рагт! ез апташх еппеп!з Дез зашегеПез адийез оп 
сотр!е |ез о15еапх ШзесНуогез е! рппстра!етеп! |ез Евопгпеаих, 
ез стдодпез, |ез ФЯпдопз е! |ез рошШез. Епие сез еппети!в, |а 
ргегеге расе оссире РеХошгпваш гозе(Раз Е ог гозешз Г.) 
|едие! зоцуеп! е! дапз РаррапНоп, еп паззе е! еп де |агдез 

. езрасез де Та зашегейез Са! 1 рЕампиз 1 а Исиз Г., еп 
пп 1арз де “епрз #ге5 сошгЕ Та дегш! сотр!йетеп! (е! ез! |е 
саз пепНоппе дапз а гедоп де )/атЬо! еп 1924. 

ОгдапваНоп де |а Гийе соп ге |ез зашщегеПез еп 

Ешдапе 

П пеш е раз еп Вшдапе де зеги/се зреса! рочг а иНе 
сопге |ез зашегейез. |а иНе сопге |ез зашегейез е! еп де- 
пега! сопге кошез |ез паафез е! ез еппеп!в дез рашез е! 
сиигез дапз |е рауз ез: гедететше раг |е СПар!ге |М: „ГоНе 
сопге |ез еппеп!5 дез рашез сиНубез, зесноп |М -- Ргезег- 
уаНоп де а ргодисНоп адпсо!“, де а 101 рош > РатепогаНоп 
Яз а ргодисНоп адпсо!е е! |а ргезегуаНоп де Бепз спатре!ез 
рготшабе еп 1922, подШеве е! сотре!6 еп 1925. СеНе Че 
ез! дпдве раг |ез адгопотез е! раг |ез спа ез адПсойез ат- 
Бшап#ев, зопз Га ДгесНоп е! Та сопго!е дез заНопз адпсо! де 
геспегспез адгопоп!диез е! ди Мисеге де Ад сииге е! 
дез Ботаез. 

Рагл! |ез Ддгепв поуепз де Не сопте |ез зашегеПез 
165 поуепз песапаиез зопЕ #6 езтез |ез р5 соттодез) 
рочг |е рауз е! |е5 р!05 гвизз15: |а дазгисНоп Дез Гагуез Де 
зашегейез дапз |ешг р!и5 |ешпе дде (ез ргепиегв 15 ошгз, 
еп |ез сегпап! раг де ре!#5 сег ез де еи оц еп |ез ргепап! 
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аш Н1е:, Ге ргепеге Де сез поуепз а е гопуе сопте 
ауап! Беашсопр р!из де зиссез е: П ез! гесотптапде раг |ез 
огдапез де РЕТа!. Опапд апх поуепз сит диез дапз а Не 
сопге |ез зашегейез, оп а езауе |е уег! де Рапз, |е пе й!апде 
апепсатп де агШе е Фашгез. ез дешх поуепз решуеп! аззи- 
гег |е зиссвз е! |е ргепиег ез! гесоттапде дапз |е саз оп |а 
шНе поесатдие ез 1прозз е е! |огваше, |а ргезегуаноп де 
дче!диез сийигез ргепеизез попз е идзрепзаБ!е, зигош! 
репдап! Гаррапноп еуепшеПе дез |агуез адийвез дез заше- 
гейез еп паззе. 



ПАРАЗИТНИ МУХИ ОТЪ СЕМ. РОРРАКАЕ (ПРТЕКА) 

У НАСЪ. 

отъ Пенчо ДрЪнски. 

ПЕЕ РАКАЗПТАР ГЕВЕЧОЕМ ЕЦЕСЕМ РЕВ ЕАМ. РОРРАВАЕ 

(ОРТЕКА) 1 ВОГОАКЕЧ. 

 уоп Р. ОгепзКку. 

Масовото появяване на овчата въшка (капуша) по овцетЪ, 
„ конската муха по конетЬ и воловетЬ и редъ други паразитни 
представители отъ групата мухи Рир!рагае всЪка година се 
наблюдава у насъ по домашнитЪЬ животни, безъ да прави впечат- 
ление нЪкому. Въ статистическитЪ сведения. за болеститЪ по 
домашнитЪ животни, които околийскитЪ и окржжни ветерина- 
рни лекари по дългъ трЪбва да даватъ, тия паразити не се 
и споменаватъ и се смЪтатъ за обикновенни и слабо вредни 
за животнитЬ. На тЪхъ се гледа, както нашия шопъ гледа 

на бълхитЪ, въшкитЪ и дървеницитЬ по себе си. Народната 
ни мждрость: „живъ човЪкъ безъ въшки не може“, която 
най-добре характеризира понятието за чистота у насъ, най- 
добре може да се приложи къмъ схващането у насъ и за 
паразититЪ по домашнитЪ животни. ЖивотнитЪ сж оставени 
сами на себе си да се борятъ съ неканенитЪ си гости, които 
ги изтощаватъ и ужасно измжчватъ. Следствие на това, пол- 
зитЪ, които човъкъ чака и получава отъ домашнитЪ животни, 
като: вълна, месо, млЪко и пр. сж лошокачествени и неза- 
доволителни по количество. Не сж рЪдки случаитЬ, когато 
домашнитЪ животни, при масово появяване на тия паразити, 
могатъ да станатъ и жертва на последнитЬ. -- Изобщо, пред- 
ставителитЪЬ, отъ семейството Рир! рагае не сж тъй рЪдки, 
случайни и безобидни гости по домашнитЪ животни. Напро- 
тивъ, както ще видимъ по-сетне, тЪ нанасятъ чувствителни 
щети на животнитЬ и голЪми загуби въ продукти и време на 
стопанството ни. па: 
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Предъ видъ на това не малко значение, което всички 
паразитни и кръвсмучащи мухи иматъ въ скотовъдството и 
стопанството, въ последнитЪ години навсЪкжде, особенно въ 
АмериканскитЪ Съединени Щати, обърнаха сериозно внимание 
на > тЪхното  изучване въ систематично и  биологи- 
чно отношение. Научното и резултатно подемане > борбата 
противъ тЪзи неприятели по домашнитЪ животни предполага 
на първо мЪсто основното познаване фауната на паразитнитЪ 
и кръвсмучащи мухи у насъ, познаване на тЪхния животъ, 
както и биологичнитБ условия на тЪхното размножаване и 
разпространение. 

Единъ приносъ въ тази посока представлява настоящата 
работа, въ която, възъ основа на обиленъ материялъ, се да- 
ватъ описанията и биологията на нашенскитЪ паразитни и 
кръвсмучащи мухи, принадлежащи къмъ семейството Рир!- 
рагае, както и средствата за борба съ тЪхъ. Изложението е 
направено по начинъ, щото да може да послужи за опредЪ- 
ляне нашенскитЬ мухи отъ това семейство. Посочени сж и 
мЪркитЪ за унищожаването на тия неприятели по домашнитЪ 
ЖИВОТНИ. 

| Обща характеристика, морфология и биология на 

сем. Рортрагае у насъ. 

Доколкото ми е известно, за българскитЪ мухи отъ се- 
мейството Рирграгае е писано твърде малко. Само покойния 
Н. НедЪлковъ въ своя „Шести приносъ къмъ ентомологичната 
фауна на България“") изброява 4 вида отъ това семейство, 
а именно: НтрроБозса еди!па Г., Огп!  Птуа ау!- 
си!аг!а |. 5: епор!ег!|х АН гопа1п1з5 Г. и Ме!о- 
рПпадиз оу! п! Г. -- За европейската фауна сж известни, спо- 
редъ литературата която притежавамъ, около 10 вида отъ сем. 
Рир!рагае. Въ настоящата работа изброявамъ и описвамъ 
8 видове и единъ новъ подвидъ. за науката отъ България. 
Не сж намерени у насъ видоветЪ: Огп! Ношптуа те!а са 
Зсп., твърде рЪдъкъ видъ, познатъ до сега само въ единъ 
мжжки екземпляръ; Огп!  Ботуа ЕепеПа, върху лЪстови- 
цата, сжщо рЪдъкъ видъ и Вгаш!а саеса |, известенъ и 
много разпространенъ въ срЪдна Европа паразитъ по пчелит+. 
-- Не е изключена възможностьта да се намери иу насъ. 
Но колкото и да тършувахъ кошеритЪ на Дончо Петковъ при 

1) НедЪлковън. -- Шести приносъ къмъ ентомологичната фауна 
на България. - О!р!ега -- двукрили, Списание на Бълг. Академия 
на НаукитЪ, книга |; стр 218. София 1912. 
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„гара Владая и Ст. Грънчаровъ въ с. Карашъ (до гара Ро- 
-манъ), до сега не можахъ да го намеря. Може би, за 
честьта на тия двама ревностни пчелари, кошеритЪ имъ сж 
съвършенно чисти. 

- УстановенитЬ за България видове Риррагае сж: НТр- 
роБозса едипа еди! па Г, НтрроБозса еди! па 
сап! па поу. зиБзр, ОРегз!а агдеа ос!., Огп По- 
туа ау!си!аг!а Г., 5Еепор!ег!х А гипа! п! в Г., Оху- 
рЕегит ра дот |., Г Трор!епа сегу! Г. и Ме!о- 
рпадиз оу!ат Г... 

Всички изброени видове мухи отъ сем. Рир!рагае по 
нБкои свои морфологически и > биологически > особености 
толкова много се отличаватъ отъ всички останали мухи, че 
до неотдавна много автори сж ги отдЪляли въ само- 
стоенъ подразредъ. Сега обаче се приематъ като самостоя- 
телно семейство къмъ разреда О1р!: ега (двукрили) и се по- 
ставятъ наредъ съ семейството Мизс!дае, поради обстоя- 
телството, че при изхвръкването си отъ какавидата, възраст- 
ната муха притежава на челото си особено мехурче, съ по- 
мощьта на което отваря какавидата. Подобно. мехурче иматъ 
само представителитЪ отъ казанитЪ две семейства: Мизс |- 
дае и Рир! рагае. 

Благодарение на паразитния животъ, всички Рир!рагае 
сж се изменили до неузнаваемость. Главата имъ е сплесната, 
прилепнала и често вгнЪздена въ гръдния щитъ. Челото кж- 
со. Устния имъ апаратъ, нагоденъ за смукане на кръвь, е 
претърпълъ най-сжществени промЪни. Той е въ видъ на сму- 
кателенъ апаратъ (хоботъ), въ образуването на който сж взе- 
ли участие: горната устна, горната челюсть, язика (Пурорйа- 
гупха), долнитЬ челюсти и долната устна. Всички тЬ обра- 
зуватъ хобота, който навънъ се издава съ две напредъ. изда- 
 дени шила, между които е истинскиятъ смукаленъ „горганъ. 
Пипалата (Еаз!ег) липсватъ, или сж кжси, рудементарно раз- 
вити. АнтенитЪ сж въ едни празднини близо до устнитЪ. рж- 
бове, лжжливо едночленести, съ една крайна четинка, често 
приспособена за хващане. ОчитЪ кржгли или овални, често 
твърде малки и недоразвити, а у други (Вгаша) съвършенно 
изчезнали. Добавъчни, второстепенни очица у нБкои сжщест- 
вуватъ, а у други липсватъ. 

Гръдниятъ щитъ (#огах-а) плосъкъ, сплеснатъ гръбо-ко- 
ремно, здравъ, кожестъ, съ единъ напреченъ шевъ. Краката 
добре развити, кжси, здрави, върху гърдитЬ широко раздале- 
чени; Еепиога дебелъ и плосъкъ; Чагвиза кжсъ и широкъ; 
крайнитЬ членчета съ силно развити, често назжбени нокти, 
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на брой 2 или 3, съ помощьта на които тЬ могатъ да се за- 
държатъ здраво и да се движатъ изъ козината или перата 
на своитЪ гостоприемници. Като второ последствие отъ тЪХ- 
ния паразитенъ животъ сж крилата, които въ повечето случаи сж 
слабо развити, а въ нЪкои сж и изчезнали. Гдето ги има тЬ 
сж легнали върху тЪлото, съ слабо жилкование и слабо слу- 
жатъ за хвъркане. Всички крилати Рир!рагае лошо хвър- 
чатъ. ЗачатъчнитЬ бухалковидни придатъци (втория чифтъ 
крила) не се забелезватъ, или сж слабо развити. 

Коремчето (аБдотеп-а) торбовидно, здраво, кожесто. 
Аналниятъ сегментъ добре развитъ. ГениталнитБ органи едва 
се разпознаватъ навънъ. 

На трето мЪсто и размножаването на Рир!раг!-тЪ 
представлява нЪкои особености, като последствие отъ тЪхния 
паразитенъ животъ. Съ цель да сжкратятъ колкото е възмож- 
но повече личиночния периодъ, презъ времето на който насЪ- 
комото е изложено най-много на опасности, Рир!раг!-тЪ сж 
придобили способностьта да раждатъ готови какавиди. Отъ 
тукъ тЪ носятъ и името си Рир!рагае. Яйцата се образу- 
ватъ въ яйчницитЬ по едно или две. Още въ яйцевода се 
започва ембрионалното имъ развитие и отъ тЪхъ се излупва 
личинка, която остава въ яйцевода и се храни съ отдЪлени- 
ята на две специални голбми жлези, които се отварятъ ВЪ 
яйцевода. Следъ 15--20 дена личинката се превръща въ ка- 
кавида. Тая какавида именно се снася отъ насЪкомото, като 
се прилепя о космитЪ на гостоприемника. Следъ нЪколко де- 
на, обикновенно 3-5, отъ какавидата излиза възрастното на- 
сЪкомо. 

По тия биологически особености, всички Рир!рагае 
сжществено се отличаватъ не само отъ останалитЬ мухи, но 
и оть другитЬ насЪкоми изобщо. До като у повечето насЪко- 
ми периода за развитието на личинката е най-продължител- 
ниятъ и важниятъ периодъ въ живота на видоветЬ, а пе- 
риода на възрастното насЪкомо (ипадо) е твърде скжсенъ, по- 
нЪкога даже само въ нЪколко часа, въ течение на които на- 
сЪкомото успЪва да се оплоди и осигури своето бждаще по- 
томство и умира; - у Рир!раг!-тЪ обратно, цЪлия акти- 
венъ животъ се извършва въ стадия на възрастно животно. 
Личиночния периодъ минава скрито въ утробата на майката, 
безъ да се проявява самостоятелно. НасЪкомитЪ отъ това се- 
мейство, подобно на бозайницитЬ, не претърпЪватъ метамор- 
фоза следъ появяването си на бЪлъ свЪтъ. Своя животъ тЪзи 
мухи почватъ въ такъвъ видъ, въ какъвто и умиратъ, т. е. въ 
форма на крилато насЪкомо (итадо). 
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НЪкои отъ тия мухи иматъ важно народо-стопанско зна- 
„ чение като неприятели на домашнитЪ и диви животни. Ов- 
чата въшка (Меорйадиз оуш! Е.) живЪе въ голбми коли- 
чества върху тЪлото на овцата, храни се съ нейната кръвь, 
причинява сърбежъ, опадване на вълната, отслабвания и при 
по-силно нападениз даже и смърть на овцетЬ. Конската 
муха (НрроБозса едшпа) живЪе по много върху тЪлото на 
коня. Особено не могатъ да ги търпятъ магаретата. Птича- 
та муха (Огп!”Потуа а/сщапа) дразни кожата на домаш- 
нитБ птици. Други видове нападатъ различни птици и 
бозайници. 

Отъ установенитБ до сега В видове отъ семейството 
Рирг!рагае у насъ като ектопаразити върху домашнитЪ и 
диви животни: единъ подвидъ е новъ за науката, а именно 
НтрроБозса еди! па сап! па, три за пръвъ пжть сега 
се публикуватъ за България, а именно: Ох! р! егит ра!!- 
дит, ОЕегз!а агдеа и | 1рор!епа сегу!, а остана- 
литЪ 4 видове: Мегорпадиз оу!п1, 5епор!егух Мгшпдитв, ОгпИПо- 
туа аусшапа и НрроБозса едшпа се споменаватъ съ нови 
мЪстонаходища. Всички тия материали, подредени и опред- 
лени, се пазятъ въ Царската Ентомологична Станция. 

П. Систематична часть. 

А. Таблица за опредЪление родоветь и видоветЪ на 

нашенскитЪ Рирграгае, 

Преди всичко, характернитЪ белези за различаване на 
родоветЬ и видоветБ отъ това семейство сж: присжтствието 
и отсжтствието на очи и крила въ тЪхъ, числото на ноктитЪ 
по крайнитЬ членчета на краката, формата и жилкованието на 
крилата, присжтствието и отсжтствието на второстепенни очици. 

Възъ основа на тия белези ето една синоптична таблица 
за опредЪление на видоветъ Рир!рагае: 

1. Очи и второстепенни очици нЪматъ.--Вм сто нокти, край- 
нитЬ членчета на краката сж съ гребеновидни четинки. По 
Ичелитв ва ааа огас. ВИДЪЬ Вгаш а саеса Шп. 

(У насъ не е намБренъ, но не е изключена възмож- 
ностьта да се намЪри). 

Очи иматъ, често и съ второстепенни очици. КрайнитЪ. 
членчета на крачката сж съ добре развити нокти. По 60- 
замвищите и игрите об половата иа ВИНА 
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2. Безъ криле. По овщетъЪ . . . видъ Ме!орНадиз оу!п! 
Съ криле. ПоследнитЪ често зачатъчни и опадливи . . 3 

3. Крилата твърде тЪсни и заострени. (По птицитЬ). .... 4 
Крилата широки и заоблени. (По бозайницитЪ и птицитЪ). 5 

4. Съ второстепенни очици -- видъ 5 епор!ег!х пгипа!п! 
Безъ второстепенни очици -- видъ ОхурЕегит ра 1 диго 

5. КрайнитЪ членчета (Гагзвиз-итЬ) на крачката 3-зжби. Съ вто- 
ростепенни очици. По птицитБ аа маси. ВИДР 

Огп! + нотуа ау! си!ага! 
КрайнитЪ членчета 2- зжби. Второстепенни очици често 
л псватъ е о СЗЙО О оо о е в О е 9 П а 0 о О е О е о 6 

6. Крила зачатъчни, съ слабо жилкование, бледи и опадливи. 

По сърната и елена. .... видъ Г Трор!епа сегу! 
Крила добре развити и съ ясни и добре развити предни 
жилкавания: Неопадливи са абата иа пелени 

7. Ш-а надлъжна жилка се отдЪля (разклонява) отъ -та близо 
къмъ корена на кряноте: Съ черъ металически блЪсъкъ. По 
блатнитЪ птици... .... . „видъ О|егъ? а агдеа 
Ш-та надлъжна жилка се отдБля отъ срЪдата или следъ 
срЪдата на |-та надлъжна жилка. По коня и кучето. 

видъ НТрро!о5са еди! па |. 8 

8. Едри отъ 75--9 см. Съ сравнително кжси, къмъ края 
стеснени и незаоблени крила. Върху коня. . . видъ 

НтрроБозса еди! па еди! па 
Дребни отъ 5--95 см. Съ сравнително удължени на края 
заоблени крила. Върху кучето... .. . > ВвИДЪ 

НтрроБозса еди! па сап! па п. зиБзр. 

В. Описание на видовет+. 

1 Ме!орВадиз оу?!п! Пп. (Фиг. 1). 

У насъ го наричатъ „овчи кърлежъ“, „въшка“ или „ка- 

пушъ“. 
Наричатъ го „кърлежъ“, обаче, той нЪма нищо общо съ 

истинскитЬ кърлежи (коф9ае) отъ паякообразнитЬ. Овчия 
кърлежъ, както и всички насЪкоми, има 3 двойки крачка и 
тЪлото му е ясно раздБлено на глава, гърди и коремче; ко- 
гато истинскиятъ кърлежъ, както всички паякообразни, има 4 
двойки крачка и тЪлото му е неясно разчленено на главогръдъ 
и коремче. Наричитъ го и въшка, но нЪма нищо общо и съ 
въшкитЬ. 
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Овчия кърлежъ постоянно живЪе по тЪло на овцата и 
се крие между вълната й. Тукъ той извършва всички свои 
физиологически функции: хранене, разможаване и пр. Той на- 
пуща тЪлото на хазаина само въ случай ако последния бжде 
закланъ и живота върху него стане невъзможенъ. 

Фиг. 1, - Ме/орпадиз оу!п! Г. 

Храни се съ кръвьта на овцетЬ, съ което причинява на 
последнитЪ особенни наранявания, раздразва кожата, следствие 
на което овцата отслабва, постоянно се чеши, вълната й се 

- проскубва и става долнокачествена, а самата овца слабее 
и не се чувствува добре. 

Размножаването на овчия кърлежъ представлява нЪкои 
особености, като последствие отъ паразитния животъ, който 
води. Яйцата се образуватъ въ яйчницитЪ по едно или две. 

Още въ яйцевода се започва ембрионалното имъ развитие и 
отъ тЪхъ се излупва личинка, която обикновенно следъ 7--8 
дни усилено хранене преминава въ какавида, която овчия кър- 
лежъ снася, като полепва по вълната на овцата чрезъ една 
лигава течность, която в последствие затвърдява. При снася- 
нето си какавидата е мека, бЪлезникава, но не следъ дълго 
(следъ около 12 часа) тя става кафява и твърда. Тая кака- 
вида именно се смЪта отъ нЪкои за яйце. Отъ > какавидата 
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следъ 2--4 дена (споредъ времето и температурата) излиза 
напълно развито възрастно животно. Полово здрЪлъ става 
следъ 3--4 дена отъ излупването. Следъ оплодяването си, 
женската може да почне отлагането (снасянето) на какавиди 
следъ 8--10 дена. 

ВредитЪ отъ овчия кърлежъ за овцетЬ сж ясни и всеиз- 
вестни. ТЪ могатъ да бждатъ групирани въ две категории: 

1) Кръвосмукане, следствие на което се причинява дразнене 
и възпаление на кожата, загуба въ кръвь и въ последствие 
лошо хранене и намалена жизненость, следователно, лошо 
месо и лошо и малко млЪко и 

2) При живеенето си въ вълната, следствие екскримен- 
титЬ на тия паразити и отъ постояното чесане, вълната се 
проскубва и намалява не само по количество, но и по ка- 
чество. Вълна, въ която сж живели тия паразити, може да се 
приеме, че е загубила твърде много отъ своитЪ качества. Та- 
кива сж почти всички български вълни. 

Разпространението на тоя паразитъ може да се приеме, 
че е повсемЪстно. Той придружава навсЪкжде овцата. 

Въ насъ на тоя паразитъ почти не обръщатъ внимание. 
Обаче въ чужбина, особенно въ Америка, водятъ ожесточена 
борба за намаляването му и ограничаване лошитЪ > послед- 
ствия отъ него. 

Отъ средствата, които се практикуватъ за унищожаването 
му, може да се препоржча мазане съ никотинъ (тютю- 
новъ екстрактъ). Но най-ефикасно е къпането на овцетЪ 
въ специални басейни съ вода въ, която сж размесени варъ 
и сЪра?), което американцитЬ въ последнитЪ години съ ус- 

1) Тютюновъ екстрактъ се употребява като средство, което убива 
насЪкомитЪ презъ кожата, а сжщо и като отрова, ако попадне въ сто- 
маха на последното. Употребява се въ случая въ видъ на гъста теч- 
ность, която се продава подъ името танотинъ, никотинъ. Може да се 
получи като въ 1 литръ вода се постави около |, кгр. тютюновъ прахъ 
(остатъци отъ преработването на тютюна) и се вари 10-12 часа. Полу- 
чава се черна течность, която се разбива въ 2 литри вода. Съ тази ле 
ность се пръскатъ или мажатъ животнитЬ. 

Действигто на никотина се засилва, като се прибави сЪра, варь 
съ спиртъ или безъ спиртъ. 

За да не се лижатъ животнитЬ и да се не отравятъ, поставятъ 
имъ се намордници. 

з) Взема се 4 кгр. негасена варь, или 5 кгр. отъ търговската хи- 
дравлическа варь и 12 кгр. съра на 400 литри вода. Приготовлява се 
така: негасената варь съ сЪрата се поставятъ въ около 90-100 литри 
врЪла вода и се вари ококо 2 часа, като се прибавя по-малко вода, за 
да се навакса испарената вода до 90 литри. Следъ това се остава да се 
отаи и бистрата течность се разредява въ 400 литра топла вода. 
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„ пъхъ практикуватъ за борба съ всички паразити по домаш- 
нитЪ животни. Две потопявания сж достатъчни. (Фиг. 2). 

. Отъ предварителнитБ мЪрки, които трЪбва да се взе- 
матъ за запазване добитъка отъ заразяване, най-ефикасно е 

Фиг. 2. -- Американско средство противъ Ме|орпадиз оу!пг 
по овцетЪ. (Вижъ текста), 

дезинфекция на кошаритЬ и мЪстата кждето лежатъ овцет+. 
За цельта поржсва се слама по тия мЪста и се запалва. Чис- 
титЪ овце да се държатъ настрана отъ заразенит. 

2. НурроБозса еди! па Шп. (Фиг. 3). 

Конска муха. 

Конската муха живЪе по-много върху тЪлото на коня и 
съ своитЪ ухапвания често докарва коня до лудость. Особено 
не могатъ да ги търпятъ магаретата. 

Биологията на конската муха е твърде близка до тая 
на предходния видъ. Разликата се състои само въ >продъл- 
жителностьта въ развитието на различнитЪ стадии. Личинката 
въ тЪлото на женската се превръща въ какавида за 15--20 
дена. Следъ 3--5 дена отъ снасянето на какавилата, отъ нея 
изхвръква напълно развито възрастното насЪкомо, 
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Разпространението на конската муха е сжщо повсемЪст- 
но. Тя придружава навсЪкжде коньтъ. За нашитЬ коне и во- 
лове „конската муха“ е едно тЪжко мжчение. ПонЪкога повече 
отъ 50 и 100 отъ тЪзи зли кръвосмукачи сж се настанили подъ 
опашката, около ануса и вулвата на тия животни и ги измжч- 
ватъ много. 

Фиг. 3. - НурроБозса еди! па РЕНЕ: възрастна муха, -) пупа 
(какавида) и 3. зародиша въ пупата. 

Като срдество противъ тия мухи може да се препоржча 
мазането съ никотинъ (тютюновъ екстрактъ) по горната 
рецепта. Механическото избиване сжщо помага твърде много. 

3. НурроБозса еди! па сап па поу. зиБвр 

Конската муха, която често срБЕщаме сжщо въ доста го-- 
лЪми количества по кучетатата, по нъкои бБлези се различа- 
ва твърде много отъ типичната конска муха по коня: Преди 
всичко, кучешката муха не става по-голбма отъ 65 мм, ко- 
гато типичната конска муха никога не бива по-малка огъ / 
мм. После, крилата на кучешката муха сж по-удължени, съ 
по-удължени клЪтки, отъ тия въ типичната конска муха и най- 
важното къмъ края си не сж стЪснени, а направо се заоблю- 
ватъ. (Вижъ фиг. 4). По цвЪтъ кучешката муха е блЪдо- 
желта, съ по-тъмни пръстенчета върху краката. Типичната 
конска муха е тъмно-кестенява, често опъстрена съ по-бледи 
ивици. 

Тия нЪколко белЪзи ми дадоха основание да отдЪля кон“ 
ската муха, която често срЪщаме по кучето, въ особенъ под- 
видъ: НрроБозса еди! па сап! па. 

За сега позната по кучетата отъ с. Лжджене, Чепинско, 
ВЪроятно, ще се срЪща и другаде. 
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4. ОПегата агдеа Маса. 

Блестящо-черенъ. По хабитуса си много прилича на 
„конската муха“, отъ която се отличава, че е по-тънка, 
дълга и стройна. Сплеснатата й глава е здрава и дълбоко 
прилегнала къмъ гърдитЪ, което заедно съ формата и 
жилкованието на крилата, я отличава отъ останалитЬ видове 

Фиг. 4. - НурроБозКа еди!Тпа сап!па поу. зиБзр. 

1. Крило, увеличено 14 пжти; 2. Крило, увеличено два пжти и 3. 

Крило на Нр. едшпа, увеличено два пжти. 

на семейството. Второстепенни очици липсватъ. Краката като 
въ НурроБозса. Крилата тЪсни и много по-дълги отъ корем- 
чето. ПървитЪ четири надлъжни лжчи дебели и черни, приб- 
лижени близо до предния криленъ ржбъ. |-ятъ лжчъ излиза 
близо къмъ основата на -я. |М-ятъ надлъженъ лжчъ на зад- 
ната си страна отдЪля малка (кжса) напречна жилка. Достига 
до 6 мм. дължина заедно съ крилата. 

Паразитствува по блатнитЪ птици. Метаморфозата му и 
до сега не е наблюдавана. 

У насъ намвренъ върху рибаря (Агдеа ригригеа) край 
р. Янтра при Габрово. Х. 1925 г. отъ Н. Миладиновъ, 

За пръвъ пжть въ България, 
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5. Ог!  Потуа ау 1 сш!аг?а Цп. (Фиг. Б).: 

Птича муха. 

Отъ ОШегла агдеа се отличава по присжтствието на 
второстепенни очици и че е кално-кафявъ или ръждиво-желтъ. -- 
Главата слабо-сплесната, почти кржгла. Предната й часть 
гръбно е обрасла съ дълги четинки разположени 
главно около тритЪ очица. ГърдитЪ (гогаха) сжщо обрасли 

Фиг. 5. -- Огпйнотуа аусшапа. 

съ такива четинки. Крилата по-дълги отъ коремчето и сж сра- 
внително добре развити. Първата надлъжна жилка се опира 
отъ предния ржбъ на крилото, далеко предъ напречната жилка. 

| ЦЪлъ розово-желтъ. Достига до 65 пт. дължина съ 
крилата. . 

Паразитствува по разни домашни и диви птици. У насъ 
го намБрихъ въ с. Лжджене (Чепинско). УШ 1925 г. 
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6. 5 Бепорег!х в гипа! пл! Г. 

Наблюдаванъ отъ т Н. НедЪлковъ 1). Понеже не фигу- 
рира въ сбирката му, ще се задоволява за сега само да го 
спомена безъ да му давамъ описанието. 

Споредъ НедЪлковъ, той е разпространенъ въ северна 
и южна България въ гнъздата на ластовичкитЪ и живЪе по 
малкитЬ ластовички. 

7. Охур!егит ра йтдит |1ппе. (фиг. 6) 

Това, което отличава тоя видъ отъ предходния, е отсжт- 
ствието на второстепени очица; а отъ! всички останали видове 

Фиг. 6. Охурегит рашдит пп. 

на семейството се отличава по крилата си, които сж дейст- 
вително тЪсни, накрая стъснени и косовидно изрЪзани. ГЪ 
сж малко по-дълги отъ коремчето и иматъ > надебелели 
надлъжни лжчи. : 

Главата сплесната и дълбоко вгнездена въ гърдит, 
(гогаха-а), чело широко, очи продълговати. ГърдитЪ ((огах-а) 
кжси и широки. Крилата косовидно извити, накрая стЪснени 

1) Вижъ цитирания трудъ, стр. 218. 
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съ изтжпенъ върхъ. Краката като при Н?рроБозса. Главата, 
гърдитЪ и коремчето покрити съ кжси четинки. 

Розово-желтъ. Не надминава 65 пт.заедно съ кри- 
лата. Метаморфозата му е известна. ЖенскитЬ сж пупипари. 

У насъ намвренъ по лЪстовицитЪ при с. Лжджене (Че- 
пинско). 7. МШ. 925 г. Събралъ съмъ го само въ 2 екземпяяри. 

| трор! епа сегу! | 1 ппе (фиг. 7). 

Въ крилато състояние прилича на „конската муха“ Н)р- 

роБозса, а следъ като му опадатъ крилата, заприличва на 

„овчата въшка, -- Ме! орПадив. - Отъ първата се отли- 

Фиг. 7. - Г Трор!епа сегут Г.: -- Безкрила женска муха, 
крилата, възрастна муха и крило. 

чава по удължената си глава и по формата и жилкованието 
на крилата; а отъ втората се отличава по изпжкналитЪ си 
голъбми очи. 

Главата напречно - заоблена, приплесната и тЪсно при- 
легнала къмъ гжрдитЪ. ОчитЪ голЪми, овални, изпжкнали. 
Пипалата сж въ дълбоки вмЪстилища, близо до смукалния 
апаратъ (хобота). Челото широко, съ второстепенни очици. 
ГърдитЪ (#огах-а) еднакво дълги и широки. -- Крила иматъ 
само мжжкитЬ форми и то лесно опадливи. И женскитЪ при- 



103 

тежаватъ съвсемъ слабо развити, рудементарни крила. 
Крилата сж съ слаби жилкования. Краката сж както въ 
Ме!орПпадиз, само че бедрата тукъ сж твърде кжси и 
дебели, а ноздритЪ черни. 

Достига до 5 тт. дължина. Кафяво-желтиникавъ. Жен- 
скитЬ сж пупипари. 

СУ насъ намеренъ отъ Н. В. Царь Борисъ Ш и Дръ 
Ив. Бурешъ по елена Папа дата въ Кричимска ку- 
рия при Двореца Кричимъ (Пловдивско). Х!. 925 и 1924 г. 
По убититЬ елени тя е нЪщо обикновенно. По кожата ос- 
тава доста време следъ смъртьта на елена. 

215АММЕНЕР5заа. 

Оте рагаз #аг ГеБепдеп Е Педеп дегРамт. Рир!- 

рагае (ОТр!ега) 1 п Ви!даг! еп.--уоп Р. ОгепзКу.--Оег 
Меггаззег Бепс! е! ипз ПБег зепе зшфеп (Бег Фе Вооде 

ипд Фе бусетай Кк д1ззег ЕатШе иа 7изаптеппапа по! дет 

бсПадеп, месПеп Фе зсПпагогегуепгеег дез ЕатШе Рир?ра- 

гае (О1р!:ега) Бе! ипз ап зп. А ЕгдеБтз Фезег 5щшфеп 

Па! ег Б1в е! 1п Вшдаапеп 8 5спипозгорзп Педеп Бг! деп Мб: 

деп ипд Бе! деп запдейегеп езщезеШ. Епе уоп Епеп, пат- 

ИсЬ НтрроБозса еди! па сап! па зиБзр. поуа Бет Нопд 

15 епе пеше Цпега. Оге! Апеп: Ох! р:Еегиот ра 1 диш, 

О |1рНегз!а агдеа ипд | 1трор!епа сегу!-- 504 Е0г Ви!- 

дапеп пеш; ипд Фе йЬпаеп 4 апеп: НтрроБозса еди! па, 

Ме! орпадиз оу!п!, ЗЕепор!ег!х В гипЯ?п! 8 ипд 

Огпийотуа ау!си!аг!а лмагеп п Вшдапеп БеКапо! ипд 

Змигдеп уоп уегубогБепеп Него М. Меде!кой риБПлег:. 

НтрроБозса еди! па сап! па поу. зиБзр. ип!егвсПе!- 

де з1сп уоп дег Фурвсвеп Аг НтрроБозса еди! па Наир! 

сасиИси дигсп Шгеп ипБедешепдеп Сгбззе (55--65 пт. Гапа), 
дигеп Шге уепапдепет ипд пас Реп аБдегопде!еп Е10Пае! 

(зепе На. 4 ипд гит Мегдекп На. 3); ме ашсПп диогсп Шге 
Пе Бгашпз Еагье. Веуоггид! Фе Нипде ипд мигд Бздедпе! ап 

го еп Бе! Шпеп. 



104 

Епае дез ашдегвНИеп ЗсРпагогегедеп, Безопдег< 
Ме!орвадиз оу!п! ипд НТрроБозса еди! па, гегеп 

ипд епкгайеп зерг Фе Наиз-шпд Фе апдегеп Пеге, ап аПег- 
те еп Фе зсвайе, цумесмедеп ипзеге МУнпксврай епрАпайсп 

Мепиз! ап Мое, Еее! ипд МИсп епетдеЬ Оег МегЕаззег а! 

ашсп емде М е! г дегеп Меглус ипа, меспе Ме! 1п дег 
гешщеп Фе! пт АтегпКка пи! дгоззеп Егоде апдемепде! 

мегдеп. ара | 



КРИЛНИТЪ МОЗАЙКИ У ИНТЕРСЕКСУАЛНИТЪ МЖЖКИ 

ИНДИВИДИ НА ГУМАМТК!А О15РАК Г. (ГЕР.). 

отъ Петръ Петковъ. 

ОА5 ЕГООЕСМОБАК ПУТЕКЗЕХОЕЦГЕК МАЧСНЕМ МОМ 

СУМАЧНТЮА О15РАВ Г. (ГЕР.). 

Ре(ег РеЖоу. 

При опититЬ на Козп! пзКу (1909 и 1911), на Со!4- 
зсИ пт 14+ (1922) и на хзадаНаги М! пат 1, ученикъ на Со! 4- 
сит 14Е (1925), съ бастардни и други комбинации, сж по- 
лучени интерсексуални индивиди отъ Гутптап! г а д!зраг, 
отъ два типа: мжжки и женски. СжщитЪ резултати е полу- 
чила и М. ЕтеЦапоуа (1924), като е поставяла |. дзраг 
подъ влиянието на студъ и на топлина, при което и двата 
фактори сж дали еднакви резултати: мжжки и женски ивлерг 
сексуални индивиди. 

ЕкземпляритЬ пъкъ, върху които азъ се спирамъ въ 
тази статия, сж събрани въ аи гдето сж били подъ 
влиянието на сжщитЬ фактори, които сж взели участие при 
опититъ на Ете! |апома. Тукъ разглеждамъ само интер- 
сексуалнитЬ мжки индивиди. 

За да стане ясно какво представлява отъ себе си ин- 
терсексуалитета, тръЪбва тука да дамъ, въ общи черти 
онова, което се знае за него. 

ЖенскитЪ интерсексуални индивиди започватъ развитие- 
то си като женски, а го завършватъ като мжжки, а мжжкитЪЬ 
го започватъ като мжжки и свършватъ като женски. Жен- 
скитЪ интерсексуални индивиди иматъ хетерогаметно генети-| 
ческо устройство отъ женски, а мжжкитЪ интерсексуални ин- 
дивиди -- хомогаметно отъ мжжки. Външната разлика между 
мжжкитЬ и женскитЪ индивиди се изразява чрезъ крилната 
 имъ боя -- типичнитЬ женски иматъ бЪли крила съ черни- 
кави и кафяви зигзаговидни напречни линии, а мжкитЪ иматъ 
сиво-кафяви до съвсемъ тъмни крила. 

ИнтерсексуалнитЬ женски иматъ крила напръскани съ 
капки отъ мжката боя. Крилата, обаче, на интерсексуалнитЪ 
мжжки показватъ въ разни степени мозайка отъ. по-бЪли 
женски мЪста и по-тъмни мжжки.. : 
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Това явление се смъташе за гинадроморфизъмъ, а даже 
и днесъ нЪкои, които не следягъ новитЪ изследвания, го смЪ- 
татъ за такова, но благодарение щателнитЪ и ценни изслед- 
вания на Со! дзс пт! 4! въ това отношение, днесъ се знае, 
че това е съвсемъ друго явление, наречено интерсексуали- 
тетъ -- междуполовость. 

Мозаичната окраска на крилата на мжжкитЪ, характери- 
зиращи тЪхния интерсексуалитетъ се обяснява по следния на- 
чинъ: отначало мжжкиятъ се развива като типиченъ мжжки, но 
отъ известенъ моментъ нататъкъ, мжжката детерминация 
спира развитието си и започва развитието на женската 
детерминация. Ако крилната окраска се е тече образувала 
преди този моментъ на спиране на едното развитие и за- 
мЪняването му съ другото, тогава мжжкиятъ излиза съ 
чисто мжжка окраска. Ако, обаче, окраската не е била 
образувана и ще се детерминира следъ момента на спи- 
рането на мжжкото развитие, тогава окраската ще бжде. 
чисто женска и следователно нЪма да има никаква мозайка. 

Въ първитЬ си научни работи по този въпросъ ДПо!й- 
зсПтп|! 46 (1920) смъташе, че това става възъ основа на 
особностьта на физиологията на развитието на пеперудното 
крило, което тръбва да може да се възвръща назадъ и пре- 
обръща. За обяснение на своитЬ предположения, той обръ- 
щаше внимание на следнитЬ факти: 1. Петната характеризи- 
ращи женската окраска по мжжкитЪ интерсексуални индиви- 
ди сж разпредЪлени по четиритЬ крила не равномЪрно, което 
показва, че трЪбва да се опредЪлятъ само отъ случая. 2. У 
интерсексуалнитЬ индивиди, нЪма една обща пропорция ха- 
рактерна за женско или мжжко обагренитЪ крилни повърхни- 
ни. На всЪка опредЪлена интерсексуална степень се пада за 
разпредЪъление опредЪлено количество пигментъ, който се из- 
лива върху четиритЪ крила, както се случи, въ рамкитЬ на 
даденитЬ механически условия въ момента. 3. Пигментацията 
на крилата започва отъ корема имъ и протича по продълже- 
ние на жилкитЬ. При пигментацията на интерсексуалнитЬ 

мжжки индивиди става следното: пигментътъ се образува 
чрезъ окисляването на единъ специаленъ хромогенъ. Пригот- 
вениятъ въ даденитЬ мЪста хромогенъ се окислява отъ обмЪ- 
ната на веществата у мжжкия индивидъ, и се образува ха-. 
рактеризиращата го окраска до момента на обръщането 
(ОгеприпК), следъ който развитието почва по женския типъ. 

Когато този моментъ на преобръщането настжпи преди още 
да се е образувало достатъчно количество хромогенъ, то то- 
гава оставатъ не покрити нЪкои мЪста отъ крилото, които 
иматъ бЪлъ цвЪтъ и характеризиратъ женската окраска. 
Отъ това се заключава, че пигментацията на крилата е 
една функция на времето, която стои на разположение на 
хромогенното образуване преди момента на преобръщането. 
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Пигментацията е противоположна на женскитЬ мЪста по кри- 
лото. Отъ това може да се извади заключението, че половата 
мозайка е въ действителность само една привидна мозайка. 

ТЪзи първоначални обяснения на Со! дзси тт + а не 
можаха да се задържатъ въ сжшия си видъ за дълго и още 
следъ 2 години (1922) той ги замБни съ ново обяснение. Не- 
говитЪ нови изучвания показаха, че женскитЪ петна по кри- 
лата на интерсексуалнитЪ мжжки индивиди иматъ > действи- 
телно женско устройство, отъ което следва, че въ случая има 
върху крилата една истинска мозайка отъ мжжки и женски 
мЪста. Това се доказва отъ фактитЪ: 1. Че по женскитЪ мЪЬс- 
та на крилата формата на люспитЬ е сжщата каквато у жен- 
скит индивиди, а по мжжкитБ мЪста люспитЬЪ по форма от- 
говарятъ на тЪзи у мжжкитЪ индивиди. 2. Егепи|ит”"ътъ, 
който е характеренъ само за мжжкитЪ индивиди, липсва, ко- 
гато това мЪсто на крилото е женско обагрено. 3. Повърш- 
ното нарастване на крилнитЪ мЪста, които сж женско окра- 
сени, е женско. Изследванията показватъ даже, че огранича- 
ването на мжжкитЪ и женски крилни мЪста е вече завърше- 
но преди още люспеното развитие да се е завършило, което 
става по-кжсно и при което женскитЬ люспи се развиватъ 
по-рано и сж вече напълно развити, когато мжжкитЪ още 
продължаватъ да сж меки и пълни съ кръвь. Това показва, 
че мжжкитЪ и женски пространства на интерсексуалнитЪ кри- 
ла се диференциратъ различно. ИзложенитЬ факти станаха 
причина да се даде новото пояснение на явлението. Освенъ 
това Бретапп откри следното детерминационно течение въ 
развитието: „За люспообразуващитБ клетки има временни 
детерминационни пунктове, следъ чието настжпване се опре- 
дЪля и участьта на клетката за образуването на мжжка или 
женска люспа отъ нея. Този детерминационенъ моментъ на- 
стжпва (по-малко при мозаичнитЪ типове) не едновременно на 
цЪлата крилна повърхнина, но започва отъ крилната основа, 
разпространявайки се бавно напредъ надъ цЪлото крило като 
„детерминационно течение“. Когато, въ случай на интерсек- 
суалитетъ, настжпи момента на преобръщането, тогава всич- 
ки крилни части, които още не сж засегнати отъ детермина- 
ционното течение, промвбнятъ пола си, а всички останали 
крилни части, които това течение е вече достигнало, задър- 
жатъ половото си диференциационното направление. Поради 
това и крилната мозайка не е нищо друго, освенъ една цвЪт- 
на фотография (казано картинно) на > детерминационното 
течение.“ 

Този възгледъ за общата теория на крилнитЪ рисунки 
у пеперудитЪ е възприетъ и отъ Со! дзс! пт! ! (1921, 1923), 
защото фактитЪ отъ които е извадено заключението, сж на- 
пълно сигурни. 
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НовитЬ опити на Козт! пзКу (1924) върху интерсек- 
суални индивиди отъ 5 Прпо! а за 1с!з Г. (Гер.), полу- 
чени подъ влиянието на температура (поставени какавиди 30 
дни при 39 С.), потвърдяватъ изобщо гореприведенитЬ заклю- 
чения, именно, че при женскитЬ интерсексуални индивиди 
мжжкитЬ фактори сж били активни, при пасивното състояние 
на женскитЪ фактори, а при мжжкитЪ интерсексуални инди- 
види, активна роля играятъ женскитЬ фактори. Той се опит- 
ва, обаче, да даде и свое мнение, именно: и двата фактора 
оставатъ, но мжжкиятъ факторъ остава като по-значителенъ 
и въ последствие започва да доминира у мжжкия индивидъ 
женския факторъ, отъ което се образува една форма, при- 
ближаваща се до женски индивид. 

При температурнитЬ експерименти на ЕтеЦапома 
(1924), полученитЪ интерсексуални мжжки индивиди, не само 
показватъ крилната мозайка, но иматъ и промбни въ реснич- 
китЬ на пипалата, въ окраската на абдомена, окраската на 
краката, а освенъ това, при изстуденитЪ форми и промБни въ 
купулационнитБ издатъци, характеризиращи се съ раздвоени 
Опс! искжсени Ма!уае и зассиз. Тя е повече съгласна съ 
Козт! пзКу. 

Разглеждайки събрания материалъ, който описвамъ въ 
настоящата работа, по отношение на появяването на мочаич- 
нитЬ петна и отбелезвайки условно съ А мозайката на лЪ- 
вото предно мжжко крило, съ В -- на дЪсното предно, съ а 
-- на лЪвото задно и съб -- на дЪсното задно, то намираме 
следнитЬ мозаични сомбинации: АВаб -- мозайка върху чети- 
ритЬ крила; АВа -- мозайка върху дветЬ предни и лЪвото 
задно крило; АВ -- мозайка върху дветЬ предни и дЪсното 
задно крило; Аай -- мазайка върху лЪвото предно и дветЪ 
задни крила; Вай -- мозайка върху дЪсното предно и дветЪ 
задни крила; АВ -- мовайка търху дветЬ предни крила; Аа 
-- мозайка върху предното и задно лЪви крила; Аб -- мозайка 
върху предното лЪво и задното дЪсно крило; Ва -- мозайка 
върху предното дЪсно и задното лЪво крило; ВВ -- мозайка 
върху предното и задното дЪсни крила; ай -- мозайка върху 
заднитЬ крила; А -- мозайка върху предното лЪво крило; В 
-- мозайка върху предното дЪсно крило; а -- мозайка върху 
задното лЪво крило и 0 -- мозайка върху задното дЪсно крило. 
НЪкои по-характерни отъ тЪзи мозаични комбинации сж пред- 
ставени на приложената таблица. Както при интерсексуалнитЪ 
мжжки индивиди, получени при опититЬ на гореизброенитЪ 
автори, така и при моя материалъ, въ най-голБмъ процентъ 
иде мозаичната комбинация по четиритЬ крила едновременно, 
а въ най-малъкъ процентъ -- мозайкитЬ или само на дветЬ 
лЪви или само на дветЬ дЪсни крила едновременно. При сж- 
щата тази комбинация, проявена по четиритЬ крила едновре- 
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менно, е полученъ и най-голБмия процентъ, 80--900/ интер- 
сексуалитетъ т. е. женскитЬ петна заематъ до 900/ отъ по- 
върхностьта на мжжкото крило. При моитЪ екземпляри, обаче, 
ловени въ природата, у два отъ тЪхъ интерсекуалитета е на- 
пълно проявенъ -- 1000/, затова и нЪма на лице никаква мо- 
зайка, а двата мжжки индивиди иматъ и четиритЪ си крила 
бЪли, съ женска окраска (таблицата, първа и втора пеперуда). 
Особенно първиятъ отъ тЪхъ е съвършенно бЪлъ и съ ти- 
пична окраска, а вториятъ е малко по-жълтеникавъ, но пакъ 
съ женска окраска, което се доказва и отъ изследването на 
люспитЬ, които сж женски. Двата индивида сж запазили .до- 
нБкжде нормалната си голбмина и иматъ мжжки пипала. Пър- 
виятъ отъ двата екземпляра е промбнилъ и боята на краката 
си, която е като у женскитЪ екземпляри, а и у двата екзем- 
пляра по главата, гжрдитЪ и абдомена влакънцата иматъ 
цвЪта като на тЪзи у типичнитЬ женски екземпляри. 

Прави впечатление, че появяването на мозайкитЪ при раз- 
личнитЬ комбинации на две, три или четири крила, не става 
всЪкога симетрично. Най-чести сж случаитЬ на симетрия при 
моитЪ екземпляри, когато мозайкитЪ се намиратъ върху пред- 
нитЬ две крила. Сжщо така чести симетрии се случватъ и на 
заднитЪ две крила. Има случаи и на кръстосана симетрия, 
когато мозаичнитЬ петна сж развити на предното дЪсно и зад- 
ното лЪво крило или обратното. Най-чести сж, обаче, слу- 
чаитЪ, когато интерсексуалнитЪ индивиди нЪматъ никакво си- 
метрично разположение на мозаичнитЬ петна по краката. Това 
последното обстоятелство явно доказва, че при образуването 
на мозаичнитБ петна по крилата нЪма никакво правило за си- 
метричното имъ разположение и че то е дЪло само на слу- 
чайностьта. 

У нЪкои отъ индивидитЬ, както при опититЪ на другитЪ 
автори, така и при моитЪ екземпляри, женски петна по мжж- 
 китЬ крила се намиратъ не само по горната, но и по долната 
имъ повърхнина едновременно. Повечето, обаче, интерсек- 
суални мжжки индивиди иматъ женски мЪста само по горната 
си повърхнина. При първия и втория екземпляръ, представени 
на таблицата, у които намираме пъленъ > интерсексуалитетъ, 
особенно у първия, у когото и краката даже иматъ женската 
окраска, иматъ женска долна повърхность на крилата си. У 
останалитБ индивиди появяването на женски петна (мБста) на 
долната повърхность на крилата е въ различна степень и пра- 
вилность, но установява се, че когато е много слабо проявенъ ин- 
терсексуалитета у единъ мжжки индивидъ или съ други думи 
казано, когато много малка часть, представлявайки отъ себе 
си най-много до 109 часть отъ повърхностьта, е заета отъ 

женско петно, тогава повечето отъ индивидитЪ показватъ мо- 
зайка само на горната си повърхнина. Това се срЪща повече 
у индивидитЬ, у които е засегнато отъ интерсексуалностьта 
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само едно отъ крилата. Такъвъ индивидъ, мозаиченъ само на 
едното си крило, е представенъ на таблицата подъ Хе 5, но 
той спада къмъ процента на онЪзи, у които има женско петно 
и отъ долната страна на крилото. Индивидътъ подъ Хо 6 на 
таблицата има засегнати отъ интерсексуалитета и дветЪ си 
предни крила. ТЪзи петна, обаче, сж твърде малки и заематъ 
единъ съвсемъ малъкъ процентъ отъ повърхностьта на кри- 
лата, затова и той спада къмъ групата въ която мозаичнитЪ 
петна се проявяватъ само на горната повърхность. 

Когато и четиритЪ крила сж засегнати отъ мозаичнитЪ 
петна, тогава въ повечето случаи, тЪ се срЪщатъ и на дол- 
ната повърхность на крилата. Тукъ могатъ да се > причи- 
слятъ и индивидитЬ представени на таблицата | подъ 
Хе Зи Хо 4. Четвъртиятъ е отъ тЪзи, които иматъ заета го- 
лБма часть отъ горната повърхность на крилата си отъ мо- 
заичнитБ женски петна и следователно, показва голбмъ про- 

центъ на интерсексуалитетъ. У него и четиритЪ крила на дол- 
ната си повърхность сж засегнати отъ женскитЬ петна. Тре- 
тиятъ индивидъ сжщо така има мозайки на горната повърх- 
ность и на четиритЪ си крила. Отъ долната страна на кри- 
лата си, обаче, мозаични сж само три отъ крилата, защото 
на лЪвото задно крило долната повърхность е само мжжка. 

При изследването на мозайкитБ на долната повърхность 
на крилата се хвърля въ очи обстоятелството, че тЪзи петна 
не отговарятъ нито по форма, нито по голБмина на петната 
отъ горната повърхнина на крилата, когато такива има. Сле- 
дователно, долнитЪ петна иматъ съвършенно самостоятеленъ 
произходъ и не сж само едно прозиране на горнитЬ петна, 
когато се гледатъ отъ къмъ долната страна на крилата, както 
би могло да се помисли; а и изследването на люспитЪ идва. 

като положително доказателтво. За потвърждение на казаното 
да разгледаме само представенитЬ на таблицата екземпляри. 
При третиятъ екземпляръ по-голБмата повърхность на пред- 
нитЬ крила е заета отъ женскитЬ петна, а при заднитЪ крила 
-- само по една тЪсна дълга ивица. Отъ къмъ долната страна, 
обаче, и тритЬ сжществующи женски петна (по едно на крило, 
безъ задното лЪво) сж тЪсни и дълги, заемащи само растоя- 
нието между две съседни жилки, заповащи отъ коренитЪ на 
крилата и едва достигащи нЪкжде до къмъ сръдата имъ. При 
това, женското петно на долната повърхнина на задното дЪсно 
крило е по-широко, отколкото женското петно на горната по- 
върхнина на сжщото крило. При четвъртия екземпляръ отъ таб- 
лицата, горната повърхность на преднитЬ крила е въ голБма 
часть заета отъ женскитЬ петна, а на заднитЬ крила по-го- 
лЪмо е женското петно на лЪвото крило, заемащо почти по- 
ловината отъ повърхностьта му, докато дЪсното крило има 



111 

нЪколко ситни женски петна по външната половина на кри- 
лото и едно по-голбмшко продълговато петно по предния му 
ржбъ. Отъ къмъ долнитБ си пъкъ страни и четиритЪ крила. 
на този екземпляръ сж заети почти по цЪлата си повърхность 
отъ женската окраска; само тЪсни ивици край предния и зад- 
ния ржбъ на преднитЬ крила и малко по-широки отъ тЪхъ 
на заднитЪ крила, се виждатъ като бледъ остатъкъ отъ мжж- 
ката окраска. Петиятъ представенъ на таблицата екземпляръ 
има на горната повърхность на лЪвото си предно крило две 
петна, а на долната си повърхность това крило има само едно 
петно, което е интересно по това, че не само се намира подъ 
по-вжтрешното и по-тЪсно петно, но и по форма и по гол - 
мина напълно отговаря на него. 

Споредъ разположението на женскитЬ петна върху гор- 
ната и долна повърхность на крилата, моитЬ интерсексуални 
индивиди могатъ да се подраздЪлятъ на групитЬ, които при- 
ема и М! пат !, именно: 

| група. При нея женскитЪ мозаични петна се намиратъ 
и на горната и на долната повърхнина, но не едновременно 
на еднаквитЬ крила. Когато и четиритЬ крила сж мозаични 
на горната повърхность, то може и само три отъ тЪхъ да сж 
напетнени и отъ долната си страна. : 

П група. При нея петната се намиратъ и на горната и 
на долната повърхность на крилата и при това винаги на 
еднаквитЪ крила. 

Ш. група. При нея петната се намиратъ и на горната и 
на долната повърхность, както едновременно на едно и сжщо 
крило на индивида, така сжщо и на долната шовераиосте са- 
мо на друго нЪкое крило. 

|М група. При нея петна се намиратъ само на горната 
повърхность. 

Мупат! констатира и У група, при която мозаичнитЪ 
петна се намиратъ само на долната повърхность на крилата, 
но при моитЬ индивиди такива случаи не съмъ още конста- 
тиралъ. 

Появяването на мозаичнитЬ петна и на долната повър- 
хностъь на крилата Со! да зсП тт + пакъ обяснява съ „момента 
на преобръщането“. Споредъ него, моментътъ на преобръща- 
нето, въ който мжжкотор азвитие се превръща на женско, става 
отъ обстоятелството, че по-кжсно диференциращитЪ се части 
при слабъ интерсексуалитетъ показватъ характера на новия 
полъ, а по-рано диференциранитЬ показватъ по-висока интер- 
сексуална степень. Понеже е известно, че горната крилна по- 
върхность изпреварва долната въ развитието си, то отъ това 



ща 

следва, че при по- -слабо проявяване на  интерсексуалитета, 
най-напредъ ще бжде засегната горната страна на крилото, а при 
по-голбмъ интерсексуалитетъ, ще се появятъ мозайки и върху 
долната крилна страна. Изучванията на Мт пат! потвържда- 
ватъ казаното, защото при интерсексуалнитЬ мжжки, при ко- 
ито горната повърхность се заема почти наполовина отъ жен- 

- скитЬ петна, има мозайка и да долната крилна повърхность. 
По-горе писаното за долнитЪ петна у моитЪ екземпляри, по- 
твърждава мнението на По!дзсипидКа. 

Макаръ че интерсексуалнитБ мозайки сж дЪло на слу- 
чая, все пакъ се вижда, че въ нъкои отношения може да се 
установи нЪкакво правило. Отъ случайностьта зависятъ въ 
повечето случаи подробноститЬ за разпредБлението на мо- 
зайката върху четиритЬ крила. Виждаме, обаче, че сжществу- 
ва известна правилность въ разположението на женскитЪ пе- 
тна спрямо жилкитЬ на крилата, което сж > констатирали и 
другитЪ автори. По крилнитЬ мозайки не могатъ да се на- 
мЪрятъ петна, които да вървятъ напречно на крилнитЪ жил- 
ки. Всички петна сж разположени по течението на единъ 
пигментенъ токъ, започващъ отъ коренитЪ на крилата и въ- 
рвящъ между по-голбмъ или по-малъкъ брой отъ крилнитЪ 
жилки по направление къмъ външнитЬ ржбове на крилата. 
По-малко сж случаитЬ, когато петното, простиращо се между 
нЪкои отъ жилкитЬ, не се ограничава отъ самитБ тЪхъ. Това 

се вижда на нЪкои отъ представенитъ на таблицата инди- 
види. 

Има, обаче, и случаи при които нъкои отъ ржбоветЪ на 
женскитБ и мжжки петна не вървятъ успоредно съ крилнитЪ 
жилки -- а наклонено на тЪхъ. Такива особени случаи се 
виждатъ и на индивитЬ представени на таблицата. 

Мтпат! смЪта че зигзаговидната напречна връзка 
върху горната повърхнина представлява отъ себе си една 
преграда, която ограничава женскитЪ петна; особенно това 
изпъква за външния ржбъ на тази връзка. При това ПСо!4- 
зсИ пт! 4Е намира, че люспитЪ, намиращи се въ тази напре- 
чна връзка, сж по дълги отъ другитЪ, като изтъква, че това 
важи и за бЪлитЪ женски и тъмнитЪ мжжки мЪста по кри- 
лата на интерсексуалнитЪ индивиди. Отъ представенитЬ на 
таблицата индивиди петиятъ представлява такъвъ случай, 
гдето напречната връзка се явява като пречка за развитието 
на бЪлото петно. Предъ видъ на това, обаче, че въ болшин-. 
ството случаи бЪлитЪ женски петна свободно преминаватъ 
презъ напречната зигзаговидна връзка и отиватъ чакъ до 
външния ржбъ на крилата, азъ мисля, че тази връзка не мо- 
же да се смъта като една пречка за развитието на бЪлитЪ 
петна и че случаитЪ, при които тя се явява като такава пре- 
града, сж дЪло само на случайностьта, както бЪше това и за 

РЕЧТА ВЕР ТРИ РИНР КЕНТР ЕЛИТ 



113 

мЪстата на които се появяватъ тЪзи бЪли петна. Отъ напра- 
венитЬ изследвания върху люспитЪ на зигзаговидната пре- 
връзка не можахъ да намБря онази разлика, за която говори 
Со! дзсйп тт. Ако има нЪкакви малки различия въ люс- 
питЬ на напречната връзка и тЪзи които сж отстрани на нея, 
което само съ пресиленость може да се каже, то тЪ се срЪ- 
щатъ еднакво и у нормалнитЬ мжжки и женски индивиди и 
следователно и при интерсексуалнитЪ индивиди на съответ- 
нитЬ мЪста трЪбва да се появятъ, безъ, обаче, да се смЪта 
различието на люспитЪ въ напречната превръзка за пречка. 

Всички изследвани материали сж въ сбиркитЬ на Цар- 
ската Ентомологическа Станция. 

ОА5 ЕСООЕГМОЗАК ПУТЕКЗЕХОЕЦГЕВ МАМСНЕМ УОМ 

ГУМАНТЮА О15РАК, Г. 

уоп Рейег Ре ком. Посеп!. 

Пе ВеоБасипдеп зпд пс! гай! ГаБогаюпитзехетрагеп, 
еграйеп дигсП педпедеге одег пбПеге Тетрегашгеп, депаср! 
магдеп, те ФДезе уоп Со!дзсрпи! 48, Козттзку, ЕглеЦапоуа ипа 
Мтап!, зопдегп пи Ехетрйагеп дейапдеп п дег кееп Машг, 
мо Фе ЕпимсКешпа пй аБпИспеп Еактогеп побайсН демезеп 

„15. Пезе Ехетраге гедеп епе Пететшзс ай пий депрешдеп 
еграйеп Бе! деп МегзисПеп. : 

Ве! дег Цпфегсисрипа дег Е! Пдемтозаж  дег гплаппИсреп 
пудиеп 156 ги БепегсКеп, дазз Фе Мозак п апеп тба!- 
спеп КопЬтаНоп аш аПеп ЕШдетп ги Апдеп 15. ЕпидеБетег- 
Кепзмепе Еайе зпд аш дег БеШедепдеп Та е! егасаШсн. 

- Пег агдззйе Ргогепа!г 156 Бе! дег КотЬтпаНоп дег Н1есКеп 
аш аеп 4 Епдеп дег есе ипд дез Кепз!е Бе! деп ЕаПеп, 
мо тап Фе НесКеп пиг аШ деп Бедеп ПпсКеп одег Бедеп 
гестеп Е0деш ВБпде!, Ве! деп Цпиегвоспиддеп апдегег Ашю- 
геп 15: Еез!дезеШЕ могдеп, дазз 1 плапспеп ЕКайеп, мо ап 
Фе НесКкеп аш апеп 4 Е0йдеп БеоБас ее, Фе меПспеп 
Нескеп 909 дег дапгеп ЕшдепоБегасне ацпзтасПеп. Ве! 2 
уоп петеп Ехетр!агеп 15: аБег епе уоПз#апй де егзехи- 
ашав -- 1009 ги Копа айегеп, Фе Бедеп паппсПеп 
Ехетраге ПаБеп аш Шгеп Е0Шдеп ме Б!спе Нескеп., Ве! е!- 
пет уоп деп Бедеп 15: зодаг епе ме БИспе Р0де!гекспипа 
аш деп Ветеп, Кор, Вгиз: ипд АБдотеп Гезде е хуогдеп. 

Ве! деп уегзстедепеп КотЬтпаНопеп дег Е10деппозак 
„ Апде тап Фе аПегуегвс !едепз е Азупепшеп, аБег ашсП гп- 
ваШде зутешеп, Еиг Фе пап Кепе Кеде! ап55еПеп Капп. 

Известия на Бълг. Ентом. Д-во. 8 
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Ез зпд аисП пи егвехиеПе РесКеп аш деп Пл !егаспеп 
дег Е0детп ги Впдеп, аБег Бе! дег Мепгга ! дег п 1диеп 
зтп ФеззеБеп аш дег ОБегасве. Ше оБепегуавпшеп глме! 
Ехетпраге пИ уоПзапфаег и егвехша а! паБеп уоПз#апфй ае 
меБНспе Е 0дегеипа ашсп аш дег Це аспе  Шгег 
Епаеп. 

Оаз дпНе Ехетр!аг ацЕ дег Тайе! 154 даз)ешае уавствеаи 
еПе паппИспе |афумтдишт, Бе! меквет пшг Фе ОбБегНаспеп 
айпег мег Е 0деш Безе!г!, упгепа уоп деп Цоегаспеп пиг 
дге Ешдел Безе! зпд, пл! Аозпарте дез ПлсКкеп А егеп 
Ешае!. 

Оаз мепе Ехетраг Уей Збейрат Пу егзехиеПеп Мапспеп, 
Бе! депеп Фе НесКеп пс Е пиг ап деп ОБегНасреп а аПеп 
мег ЕШдеш ги БеоБас еп 59, даг, зопдегп ашсп аш! деп 
ОпегНаснеп. 

Оаз Епйе Ехепраг На! епеп и егвехпиеПеп Неск аш 
дег ОБегтасне пиг епез Е0Пде!5, еп абпПспег НесКк 15: ап Дег 
ОпегНаспе ги Нпдеп. 

Паз зеспя е Ехетраг На! Моза ЖНесКе ацЕ деп ОБегаспеп 
дег Бедеп уогдегеп Р0деп. 

Ве детспгей!дег Ехепг? аш деп Опоегаспеп абпеп 
ФДезеБеп пс пт депуешдеп дег ОБетаспеп, хуедег пас ОП, 
Еогт ипд (г5зе, да зе ешпег зеБзапфдеп Негкип? еп!- 
згаттеп. 

МЧасп дег Огдпипа дег НесКкеп аш деп ОБегипд Ппег- 
Наспеп Бе! гепеп Ехегпр!агеп Апде! пап аПе Коп паНопеп 
Фе дет Мпап! Де МбайспКей деБеп, зе пп  епге!- 
пеп Огорреп ги ейеп. Пе дпегдейаде е пагададе МегЬт- 
допа дег уогдегеп Е0деш, Зе Кеп Нидегп5 гиг ЕпркКе- - 
Гипа дег ши егзвехиейеп Нескеп, ме Мпап! ез пеш!, да Бе! 

ме!еп уоп пешпеп Ехетрагеп, Фе НесКеп Ге! Дезе МегЬт- 
дипа раззегеп ипд |епе Кайе, п депеп зе а5 Нпдегш!в уог- 
Котп?, зеПеп пиг епе Ха уог. ДАиззегдет Впдев До!4- 
зсит!19Ь дазз Фе зспирреп п дег Седепд Ддег диегдейадепеп 
Мегътдипа |апдег а Фе апдегеп 3пд. Тго4еп сп пиКгозКо- 
рзвспе Цпйегвиспипаеп депаср! ПаБе, Копие 1сп писи!5 Впдеп, 
маз пиг даз Кеси! деБеп Кбпп!е епеп Цпфегзстед и деп З5сРиор- 
реп ги КопзаНегеп. 

Се Опегвстеде де позп аисп тапснта! Гезкейеп Коппе 
магеп аПсе ме г Де погтаеп папойспеп 50 аисп Еаг Фе 
ме БПспеп пдмдиеп ипд Дезмедеп Копие тап зе пс Е а!5 
спагаКк!епзНсп Е1г Де 1а!егвехиеПеп НесКеп аппебтеп. 

Адгопопизспе Еакийа!. зова, ВшШаапеп. 



БЕЛЕЖКИ ВЪРХУ НЪКОИ ЖИВОТИНСКИ НЕПРИЯТЕЛИ 
ПО КУЛТУРНИТЪ РАСТЕНИЯ ВЪ БЪЛГАРИЯ : 

ПРЕЗЪ 1925 ГОДИНА. 

П. Чорбаджиевъ 

ВЕМЕККОНОЕМ ОВЕК ЕПМЮЕ ПЕКЗСНЕ ЕЕЧОЕ ОЕК 

КО -ТОКРЕГАМФЕЧ ВОГОАКЕНЗ |М 1925. 

Т. Тзспогьадрем 

НаправенитЬ презъ последнитЬ години изучвания надъ 
животинскитБ неприятели по културнитЬ растения, показаха, 
че тЪзи неприятели се явяватъ като важенъ факторъ въ сто: 
панския животъ на България. И макаръ, че земледЪлскитЬ 
стопанства въ голБмата си часть сж още дребни и не благо- 
приятствуватъ по-усиленото масово появяване на неприятелитЪ, 
както това е въ по-напредналитБ културно сграни, все пакъ 
отъ година на година се забелязва увеличение на тЪхната 
вреда, която по настоящемъ може да бжде изчислена на н- 
колко стотинъ милиона лева годишно, а това прави наложи- 
телно организирането на една по-ефикасна борба съ тЪхъ. 
ТрЪбва да се отбЪлежи, че у насъ още липсватъ не- 
обходимитБ условия, за да може борбата съ неприятелитЪ по 
културнитЪ растения да бжде поставена на изискуемото й по- 
ложение. Малко сж специалиститБ, които изучаватъ тЪзи не- 
приятели съ цель за установяване на тЪхното разпростране- 
ние, щети и биологичнитЬ условия способстващи масовото 
имъ появяване и нападение по културнитЪ растения изъ раз- 
нитЪ части на страната, а отъ страна на държавата тази нужда 
не се чувствува още достатъчно. Явно е, че за да може тази 
борба да се постави на изискуемото положение, е необходимо 
по-активна нам Ъса, било отъ страна на държавата, било отъ 
отъ страна на частната инициагива. 

Презъ последнитЪ две години благодарение на напра- 
венитБ постжпки отъ Министерството на земледБлието и 
ДържавнитЪ имоти и отъ земл. опитна и контролна станция въ 
София, се засили чувствително събирането на сведения за 
неприятелитЪ чрезъ подведомственнитЪ на това Министерство 
държавни учреждения. ИзложенитЪ по-долу белбжки за нЪ- 
кои неприятели се дължатъ главно на тЪзи сведения изпра- 
тени до земледЪлската опитна и контролна станция въ София 
презъ 1925 година, за което тукъ изказваме благодарность 
на съответнитЪ лица, 
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Туепспиз ис? Ваизг., пшенична нематода (Нетакода). 
Презъ годината се забеляза по пшеницата въ околно- 

ститЬ на градоветЬ: Епена, Ямболъ и Нова-Загора При пре- 
глеждане на пробитЪ отъ пшенични семена изпращани до 
станцията изъ различни крайща на сграната се указа, че този 
паразитенъ червей е разпространенъ почти изъ цЪлата страна, 
обаче само въ нЪкои мЪста той е намБрилъ възможность да 
се разпространи масово и да причини по-чувствителни щети 
на пшеничната реколта. Така напримбръ, въ Еленско, кжлдето. 

- отъ нЪколко години се е срЪщалъ въ доста значителенъ 
- размъръ, споредъ показанията на мЪстното агрономство презъ 
1925 година той се е появилъ толкова много, щото отъ пред- 
полагаемата пшенична реколта на нЪкои мЪста се е получило 
едва 3596, 

Зе борба срЪщу този неприятель се изпитаха и се пре- 
поржчаха следнитЪ срЪдства: 1) прекарване нЪ колко пжти се- 
мето за посевъ презъ триоръ сортировачъ, 2) промиване на 
семето презъ 159 воденъ разтворъ отъ готварска соль или 
кнлиевъ хлоридъ и 3) при масово срещане на нематодната 
зараза въ известни мЪстности се препоржча да се смени кул- 
турата за една или повече години. 

? Ощвсиз азеПиз Г. (тигагшз Сио.), Мокрица |Сги5- 
Гасеа|. ; : 

Този неприятель споредъ сведенията отъ подв. земл. 
катедра въ гр. Пловцивъ се е появилъ масово по люцерно- 
вит ливади при с. Ржжево-Конаре (Пловдивско) и е нане- 
салъ слаби повредя на отдЪлни растения отъ люцерната 
чрезъ изгризване листата и младитъ нежни стъбла. Макаръ, 
че той предпочита отпадналата и загниваща растителность, 
поради масовото му появяване е засегналъ и здравата, нами- 
раща се на влажно мЪсто сочна люцерна. За борба се пре- 
поржча да се разхвърлятъ изъ люцерновитЬ ливади парчета 
отъ картофи посипани съ парижка зеленило. 

Оесаптиз реПисенз Зсор. Оглорфега, СгуШдае. 
ЕдногодишнитЪ лЪторасти на американскитЪ лози отъ 

сорта Кшрез!!5 тописоа въ лозовиятъ разсадникъ при 
гр. ОрЪхово сж били силно нападнати отъ ларвитЬ на този 
неприятель. 

Сжщиятъ неприятель презъ 1923 година се констатира и 
около градъ Пещера по вдървенитЪ пръчки на старитЪ (мЪст- 
нитЬ) и облагороденитБ на американски подложки, лозя. Спо- 
редъ направенитЪ въ ентомологичната лаборатория наблюде- 
ния надъ лозови пръчки, съ снесени въ тЪхъ яйца отъ този 
неприятель, се оказа, че ларвитБ се излупватъ и излазятъ отъ 
пръчкитБ презъ втората половина на май до началото на юний. 

Вредата отъ неприятеля е незначителна. За борба 
се препоржчва отстраняване и изгаряне на заразенитЪ пръчки, 
които се познаватъ по малкитЬ кафяви топчици наредени по 
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нБколко въ единъ редъ по дължината на пръчкитЬ. Това 
трЪбва да се извърши преди излюпване на ларвит+. 

Тегтез ис иоиз Козя, сицилийски термитъ (Рзепдо-пеп- 
гор(ега). 

Въ сърцевината на корена отъ една необлагородена ев- 
ропейска лоза, около гр. Луковитъ (съобщава държ. агро- 
номъ), засадена направо отъ рЪзникъ се намБриха множество 
екземпляри отъ този термитъ. МЪстото отъ сърцевината, кж- 
дето се намираха насекомаятЬ бЪше праздно и вЪроятно изя- 
дено отъ послепнитБ. Споредъ показанията на държавниятъ 
агрономъ при Луковитъ, този термитъ се среща и по сорта 
отело. Дали въпросниятъ термитъ напада само повреденитЪ и 
засъхващи корзнови части на лозитБ, или и напълно здравитЪ 
и съ това той се ялява като неприятель, остава това да се 
провБри съ допълнителни наблюдения. 

РзуПа ри! Г., крушова листна бълха, медянка (Кпупспоа, 
РзуШдае). 

Млади ларви стъ този неприятель наблюдавахъ по мла- 
дитЬ клончета на единични крушови дървета въ градината 
на Ив. Петровъ отъ с Връбница при София на 18. У. От- 
дЪлни дървета бЪха на загинване вследствие нападението отъ 
този неприятель презъ предшестващитЪ години. Отъ сжщи- 
ятъ констатирахъ единични гнЪзда и по нЪкои круши въ дър- 
жавния Овощенъ разсацникъ при Павлово (Софийско). Тамъ 
наблюдавахъ и крилати възрастни форми на вида въ нача- 
лото на юний. Сжщата пистна бълха сръЪщахъ и по младитЬ 
крушови дръвчета въ овощния разсадникъ на земледБлското 
училище при Плевзнъ (3. УШ.), Натрупани въ голЪмо мно- 
жество по младитЬ клончета насекомитЪ силно изтощаватъ 
лЪтораститЪ и съ това предизвикватъ тЪхното закърняване, 
а при масовото имъ появяване могатъ да предизвикатъ и 
пълното загиване на дърветата, или да подготвятъ почвата 
за болести или други неприятели. 

За борба се препоржча пръскане страцащитЪ дървета 
презъ пролЪтьта и лЪтото съ петролно-сапунена емулсия. 

Тегапеига шт! Пе Сеег. (КрупсПоба, Артдае). 
Тази въшка се забеляза въ голЪми размври презъ 

май и юний по коренитЬ на царевицата около с. Ян- 
джий, Свищовско (съобщава директора на зимното земл. учи- 
лище въ Свищовъ, с. Торлакъ, Разградско (държ. агрономъ) и 
въ множество села на Плевенска и Никополска околии. Въ 
селата на Плевенско, споредъ направенитБ лично отъ менъ 
наблюдения, масовото появяване на тази въшка се е способ- 
ствало отъ благоприятни климатични причини, както и отъ 
голБмото количество брЪстови дървета въ съседство съ ца- 
ревичнитБ ниви, отъ които къмъ края на пролЪтьта, крила- 
титъ форми на въшката сж преминали по царевицата По-по- 
дробно по този неприятель е писано въ статията ми: БрЪс- 
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товата листна въшка (Темапеига Шшпи! Пе Пеег) по коренитЪ на 
царевицата. (Сведения по земледелието, г. УП, бр. 3, стр. 3--12). 

Арй!в раратег!з ЕаБг., Арй!5 тау!4!з Разз., Х/рвопорйога 
„ сегва!1з Ка!., Х/рпопорпога о!сае Ка!. (Кпупспойа, Вр! 14ае). 

ТЪзи листни въшки презъ годината бЪха твърде много 
разпространени по различни житни, зеленчукови и други пол- 
счи растения. Особенно силно пострадаха бостанитЬ и фиятъ 
въ много околии на страната. За борба се употрЪбяваше тю- 
тюнова отвара, сапунена емулсия или квасиеви разтвори. Тамъ, 
кждето пръскането на съответнитЬ култури е било предприето 
по-рано, преди въшкитЬ да сж се разпространили въ по- 
голъми количества, тЪхното по-нататъшно разпространение е 
било ограничено и вредата имъ отстранена. 

Гесапит таперашт ПоеШе., Гесапит Зр. (КНупспога, 
Соссдае). 

ОвощнитБ дървета въ България се нападатъ доста силно 
отъ щитоносни въшки, който принадлежатъ на родоветЪ: 
Гесапшт, Азрйгощв, Птазр!з. и Мушазр!з Отъ тЪзи щитоносни 
въшки най-разпространении най-вредоносни се оказватъ тия отъ 
рода Гесапшт, които сж отъ 2-3 вида (по настоящемъ още 
неопределени). ПослепнитЪ, макаръ и да се срещатъ изъ цЪ- 
лата страна сж най-много разпространени въ Кюстендилско и 
Софийско. Отъ тЪхъ особенно силно и застрашително страда 
сливовата култура. Направенитъ презъ последната година 
проучвания върху тЪзи неприятели на сливовата култура въ 
Кюстендилско, показаха, че за тЪхното масово появяване е 
способствувало пълното занемаряване на тази култура. Въ го- 
лЪмата си часть сливовитЬ дървета сж били отгледвани 
най-примитивно, за тЪхъ не сж > прилагани нито едно 
отъ > изискуеми се отъ овощарската наука правила. 
Срещу щитоноснитБ въшки въ Кюстендилско отъ > страна 
на Министерството на ЗемледЪлието и ДържавнитБ имоти 
се предприеха демонстрации въ широкъ размбръ, съ които 
се целеше да се позочатъ, не само начинитЪ за борба съ тЪзи 
въшки, но сжщо така и правилата за едно по-модерко и ра- 
ционално отгледване на овощнитБ. дървета. За пръскане на 
дърветата се употрЪби 10 ч.дендринъ (разтворимъ въ водата кар- 
болинеумъ) въ смЪсъ съ варено млЪко. За мазане на стъблата 
и по-дебелитЪ клоне се употреби сжщата смЪсь, но съ след- 
ниятъ съставъ: 1--2 ч. дендринъ въ 100 ч. варено млЪко. 

Твацта!ороеа р!уосатра 5з« Н.; джбова прецесионка, 
шестваща предачка (Гер!дог#ега, Тпаитаюрое!дае). 

Презъ годината гжсеницитЪ на тази пеперуда бЪха доста 
разпространени по черниятъ и бЪлъ боръ изъ различни 
мЪста въ страната, кждето се срещатъ тЪзи иглолистни рас- 
тения и сж имъ причинили доста чувствителни повреди. Въ 
ентомологичната секция при станцията за тЪзи гжсеници се 
получиха сведения отъ Чепеларско, масово около селата; 
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Хвойна, Павелско, Малево, ОрЪхово и др. по черния боръ 
(съобщава държ. лесничей при Чепеларе); отъ Пещерско, 
мЪстностьта Отлуджа, за черния и бЪлъ боръ на общинската 
гара и отъ Дьовленъ, кждето споредъ показанията на мЪст- 
ния лесничей силно е било нападнато едно пространство отъ 
около 10,0С0 декара черъ борова гора. Споредъ направенитЪ 
наблюдения надъ гжсеници, получени изъ поменатитЪ мЪста 
се оказа, че тЪзи гжсеници презъ есеньта, до когато мо- 
гатъ да се хранятъ, почти завършватъ развитието си, а една 
часть отъ тЪхъ могатъ да си завиятъ и пашкули. ИзпратенитЕ 
ми гжсеници презъ октомври една часть бЪха хранени. Само 
следъ 10--15 дневно хранене тЪ си завиха пашкули и се пре- 
върнаха на какавиди. Такива гжсеници получихъ презъ м. 
Декември Отъ Дьовленъ, но и тЪ следъ нЪколко дневно хра- 

нене се превърнаха на какавиди. За борба съ този неприя: 
тель се препоржча изрЕзване и изгаряне на всички съдържа- 
щи гжсеници гнЪзда. - 

Сагайтта ехтоиа НЬ. (| ер!4., Мосишдае). 
ГжсеницитЪ на тази пеперуда презъ годината се срещаха 

често по листата на тютюня въ опитното тютюнево поле при 
с. Рила (Дупнишко). Изпратената ми една възрастна гжсеница, 
какавидира на 23.МП.и се излюпи пеперуда на 1.УП. Презь 
1923 година тЪзи гжсеници бЪха намъренн въ доста значи- 
телни размбри по цвеклото въ Казънлъшко и при с. Каялий 

(Бургаско). | 
Гагепиа пегбатава. Е. (| ер4., Сеотешдае). 
Среща се изъ кжщитЪ. ГжсеницитЬ й се хранятъ съ 

различни изсушени зеленчуци и хербаризиранитЪ растения. 
Ругаизба пибйа з Нс., царевична пеперуда (Гера., Руга- 

Пдае). 
ГжсеницитЪ на този неприятель сж наблюдавани презъ 

предшестващитЪ години по царевицата изъ различни мЪста 
въ страната. Сведения за тЪхъ > презъ годината  по- 
лучихъ отъ агронома Н. Христовичъ при агрономъ посред- 
ническото бюро въ Т. Пазарржикъ, споредъ когото гжсеницитЪ 
сж се появили масово по конопа въ едно пространство отъ 
около 2000 декара. ПовредитЪ достигатъ 2096. За борба се 
препоржча изскубване и изгаряне на нападнатитЬ растения, 
изгаряне на старнищата (остатъцитЬ) веднага следъ обирането 
на конопа, както и дълбоко преораване на есень страдащит 
отъ гжсеници мЪста, тъй като последнитБ зимуватъ въ най- 
долнитЬ части на стъблото и тамъ какавидиратъ презъ про- 
лЪтьта, Сжщиятъ неприятель констатирахъ чрезъ гжсеници и 
въ чушкитЬ на зелениятъ фасулъ отъ Ямболъ, съ веществото 
на които се хранятъ. Една отгледана гжсеница съ чушка на 
фасулъ, какавидира на 15.УП., аотъ нея се излюпи пеперуда 
на 24.УП. 

„Сасоеста хр озеапа |. (Гер!9., Тогисдае). 



120 

Отъ управителя на общинскиятъ овощенъ разсадникъ въ 
БЪлоградчикъ ми се изпратиха на 13.М. клончета отъ круши, 
листата на които бЪха нападнати отъ едни малки свЪтло-зелени. 
гжсеници, при отглеждането на които отъ една отъ тЪхъ ми 
се излюпи на 2.М1. една малка пеперудка принадлежаща на 
горепосочениятъ видъ Сасоесга ху!озеапа Е. Противъ тЪзи 
гжсенипи се препоржча пръскане съ 197 парижко. зеленило 
преди разпукването на пмпкитЪ и следъ прецъфтяването. 

Етейта биоПапа з«МН. (| ер!4., Тоги!сдае). 
Презъ годината този неприятель се е появилъ въ доста 

голбмъ размъръ по изкуственнитБ насаждения отъ черъ боръ 
при горския разсадникъ въ мЪстностьта Абланово около Сли- 
венъ. Отъ изпратенитЪ ми чрезъ лесничея на секцията за 
укрепяване на пороищата гжсеници и какавиди ми се излю- 
пиха пеперудитБ презъ втората половина на юний. Сжщиятъ 
неприятель е нападналъ бЪлия ичеръ боръ въ изкуственнитЪ 
насаждения при с. Поибрене (съобщава секцията за укрепя- 
ване на пороищата на ръка Тополница при с. Поибрене, 
25.М1.). И въ дветЬ горепоменати мЪста този неприятель е 
пренесенъ заедно съ засажданитЬ дървета, тъй като въ съ- 
седство съ тЪхъ нЪма естественни борови дървета. Неприя- 
теля снася яйцата си по пжпкитЪ, въ вжтрешностьта на които 
се развиватъ гжсеницитЪ, отъ което лЪтораститЪ се превиватъ, 
закърняватъ и спиратъ развитието си, 

За борба се препоржча изрЪзване и изгаряне на напад- 
натитБ лЪторасти въ началото на пролЪтьта, преди излюпва- 
нето на пеперудит+. 

РоГусйгоз!з Богапа бСНИЕ, лозовъ молецъ (|ер!9., Тог- 
шоадае). 

За масовото срещане на този неприятель по гроздето на 
асмитЪ имамъ сведения отъ Ямболъ по сорта Памидъ и отъ 
Бургасъ (съобщава Стоянъ Карановъ). Въ края на лЪтото на- 
блюдавахъ сжщиятъ масово по всички асми въ Сливенъ, 
чието грозде на нЪкои бЪше почти унищожено. Въ лозята 
източно отъ този градъ молеца сжщо се срещаше, но съв- 
семъ рЪдко и главно по сортоветЬ памидъ и шевка. Споредъ 
сведенията, които имаме, по настоящемъ, този молецъ въ 
България е ограниченъ за сега по асмитЪ и рЪдко тукъ-таме 
попада и изъ лозята. 

За борба се препоржчва парижко зеленило, къмъ което 
трЪбва да се прибавя по малко размитъ сапунъ, или разтворъ 
отъ тютюновъ екстрактъ сжщо така смЪсенъ съ размитъ сапунъ. 

Сагросарза ротопеПа |., ябълковъ червей, ябълкова пе- 
перуда (Гер!4., Тогис|дае). 

ГжсеницитЬ на тази пеперуда причиняватъ червясването 
на ябълкитЪ, особено на по-сладкитЪ сортове и отчасти на 
крушитЬ въ цБлата страна. Червясването на тЪзи плодове 
започва отъ май и продължава до тЪхното обиране. Този не- 
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приятель се появява понЪкога въ твърдЪ голбмъ размъръ и 
причинява червясването почти на всичкиятъ плодъ, а съ това 
наниса твърде голБми щети на реколтата. Наблюденията ми 
върху пеперудата и нейнитЪ гжсеници показватъ, че тя 
има до три поколения, които следватъ непрекъснато едно следъ 
друго и отчасти сж примесени. НЪкои отъ последнитЪ гжсе- 
ници (презъ септември и началото на октомври) не могатъ да 
завършатъ развитието си. Излюпването на пеперудитЪ про- 
дължава почти по края на септември. Вида зимува като 
гжсеница и отчасти като какавида запазена въ пашкулче. Све- 
дения за този неприятель презъ годината се получиха отъ с. 
Кремиковци (Софийско), Ямболъ, Ески Джумая и Пазарджикъ. 
Въ последното мЪсто неприятеля е билъ много разпростра- 
ненъ; въ овощната градина на Иванъ Войводовъ, ябълковиятъ 
плодъ е пострадалъ твърде много, а крушитЪ сж били напад- 
нати по-слабо. Засегнатъ е билъ отчасти и плода на дюлит+. 
Въ държавниятъ разсадникъ при Павлово, червясването на 
ябълкитъЬ бЪше умЪрено, съ изключение на отдЪлни дър- 
вета, на които по-голбмата часть отъ плода пострада. По 
крушитБ въ този разсадникъ срЪщахъ ябълковияъ чер- 
вей съвсемъ рЪдко. Въ сжщото положение намЪрихъ този 
неприятель и въ овощната градина на земледЪлското училище 
въ Плевенъ, при наблюденията ми въ началото на августъ. 

За борба се препоржчватъ следнитЪ средства: 1) Изчист- 
ване на всичката мъртва и напукана кора отъ стъблото и кло- 
нитЪ следъ вегетацията и намазване на тЪзи мЪста съ 0в0- 
щарска варь; 2) пръскане плодоветЬ съ парижко зеленило 
197 като за по-доброто задържане на смЪстьта по плода, 
къмъ нея се прибавя 10) уварено на лепило ситно ржжено 
или царевично брашно. СмЪсьта трЪбва да има следниятъ 
съставъ: 100 литри вода, 100 гр. парижко зеленило, 300 гр. 
негасена варь и 1 кгр. брашно; 3) редовно събиране сутринь 
всички паднали червиви плодове и умъртвяване на съдър- 
жащитЬ се въ тЪхъ гжсеници и 4) поставяне ловителни пръ- 
стени по стъблото въ края на лЪтото. 

Нуропотеша таПпейа 7. ябълковъ молецъ. (Гер!4., 
Нуропотецаае). з 

Този молецъ е повсемЪстно разпространенъ изъ цЪлата 
страна по-листата на ябълкитБ и на много мЪста масово. За 
него презъ годината се получиха сведения въ станцията отъ 
много мЪста. Въ околноститЬ на София той се срещаше на- 
всъкжде умЪрено. Въ държавниятъ овощенъ разсадникъ при 
Павлово, нъкои ябълкови дървета бЪха силно обхванати отъ 
неговитЬ гжсеници и голБма часть отъ тЪхнитЪ листа постра- 
даха, Правеше впечатление, че отъ многото гжсенични гн Ъзда, 
които се срещаха по ябълковитЪ дървета въ този разсадникъ, 
една голвма часть не можаха да се доразвиятъ и да дадатъ 
пеперуди, понеже бЪха заразени отъ паразити. 
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Отъ наблюденията, които правихъ презъ тази година 
надъ живота на този молецъ въ държавниятъ разсадникъ при 
Павлово се констатира следното: Преминаването на малкитЪ 
гжсенички въ паренхима на младитБ листа става къмъ сре- 
дата на априлъ, или малко по-рано, ако пролЪтьта настжпи 
по-рано. Излазянето на гжсеничкитЪ отъ паренхима на листата 
се извършва къмъ първитЬ дни на май, ГжсеницитЪ завър- 
шватъ развитието си и си образуватъ пашкули къмъ 25. У. 
и това продължава до къмъ 8. М!. Излюпването на първитЬ 
пеперуди почна следъ нЪ колко дни, а именно отъ 10. У!. и 
продължи до 20. У1. Пеперудить живЪятъ доста дродължи- 
телно; отдЪлни екземпляри срЪщахъ до 15. МП. Снасянето на 
яйцата се извършва презъ втората половина на юлий. Въ 
Сливенъ излюпването на пегерудитЬ се завърши до 10 юний. 

Като естествени неприятеля на този молецъ констатирахъ 
следнитЪ насекоми: 7 зсоспаейа еопопутеПае Ка . (отъ сем. 
Тастт4ае Пр!.), Реготайиз оатаб!!з Кант, Тейгазгусвиз 
сгаззгпего?в Тпотз., Еазтиз 5р. (отъ сем. Спа! статдае, Нутеп.) 
Рпаеорепез ушШтоПагз!в Сг., Рипра аПегпапз Сг., Сатрорех 
зр, Мезостогиз зр. и Ехосвиз огаорез Сгау. (отъ сем. )с- 
пеитоптае, Нутеп.). 

За борба се препосжчваше: 1) Отстраняване на листата, 
въ паренхима на които сж проникнали гжсенички, които листа 
се познаватъ по кафявиятъ си цвЪтъ; 2) отстраняване на гж- 
сеничнитЪ гнъзда и 3) пръскане съ парижко зеленило 10/00, ДО 
като още гжсеничнитЪ гнЪзда сж малки, като се гледа щото 
струята отъ смъстьта да бжде силна, за да може тя да 
проникне въ гнЪздата. Последното срЪдство трЪбва да се упо- 
трЪби само при масово срЪщане на молеца, когато е невъз- 
можно отстраняването гнЪздата на молеца или на листата, въ 
паренхима на които има гжсенички. 

Нуропотеша радеПа Е, сливовъ молецъ, (|ер!4., Нуро- 
потеш!дае.) | 

Пеперудата отъ този молецъ по своитъ външни белези 
е много сходна съ пеперудата на предидущиятъ видъ, съ ко-- 
гото има, много аналогична биология. ПашкулитБ си той обра- 
зува по единично, а не групово, както предидущиятъ видъ. 
Излюпването на пеперудитЪ закъснЪва съ нЪколко дни отъ 
пеперудитЪ на предидущиятъ видъ. Наблюдавахъ го по кю- 
стендилскигЬ сливи въ градината на Ив. Петровъ при с. Върб- 
ница (Софийско) и по малкитЪ джанко-сливови дървета въ 
държавниятъ овощенъ разсацникъ при Павлово и въ дветЪ 
мЪста умбрено разпространенъ. 

Споредъ досегашнитЪ ми наблюдения презъ тази и презъ 
всички предшестващи години, този неприятель, въ сравнение 
съ предидущиятъ, се среща доста рЪдко. За борба се препо- 
ржчватъ сжщитЪ срЪдства. 
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Нуропотеша тайа!евешз Сп. (| ер, Нуропотецндае). 
ГжсеницитЬ на този молецъ срЪщахъ масово по маха- 

лебкитЬ (Ргипиз тасйа!е?) около Сливенъ. Единични дървета 
отъ сжщото растение наблюдавахъ въ околноститЪ на с. Хас- 
ково (Свиленградско) на 23. М!., чиито листа бЪха напълно 
изядени отъ тЪзи гжсеници. Отгледани гжсеници отъ горнитЪ 
две находища какавидираха презъ първитЪ дни на юлий, а 
пеперудитЪ се излюпиха отъ 10--20. УП, Снасянето на яйцата 
се извършва къмъ срЪдата на августъ или малко по-късно, 
защото отдЪлни екземпляри отъ отгледванитЪ отъ менъ пепе- 
руди се запазиха живи до 10 септември. 

о опомора сегейейа ОПу., зърновъ молецъ, (Гер!., Се- 
|есПдае). 

Този молецъ презъ 1924 година се бЪше появилъ ма- 
сово въ нЪколко околии на Северна България (Луковитско, 
Ловешко, Троянско, Тетевенско и Орханийско) » причини 
огромни загуби на склапираната царевица. Презъ тази година 
той се ограничи главно въ Севлиевско, с. с. Ловнидолъ и 
СтокитЪ (съобщава държавния агронсмъ въ Севлиево, 15,У. 
и 26.ХП.) и въ Луковитско, с. Блъс ичево. За това ограничение 
на неприятеля е способствувало размножението на неговиятъ 
паразитъ Сад асиз сега!еЦае (Спас 4ае, Нутепорега), а 
за масовото разпространение на молеца пъкъ е способствало 
продължителното държане царевицата въ незатворени добре 
хамбари и по таванитЪ на кмщит. 

Отъ направенитЬ до сега наблюдения надъ живота на 
този молецъ въ ентомологичната лаборатория на секцията при 
станцията се установи, че той има непрекжснато развитие, 
като продължителностьта на отдЪлнитЪ поколения вариира 
силно. Най-кжсиятъ периодъ за ризвитието на едно поколение 
презъ лЪтото е 50 дни, а най дългиятъ, (презъ зимата)--отъ 
4-5 мБсеца. Отъ това се вижда, че въ една година този мо- 
лецъ може да образува до 4 поколения, а при топли поме- 
щения повече. За борба навсЪкжде се препоржчваше дезин- 
фекциране на семената съ сЪровжглеродъ. 

Епдгоз!з гасеПа Зсъ Е. (Гер!4., Сейеспиае). 
ГжсеницитЕ, както и пеперудитЪ срЪщахъ по пробитЪ 

отъ семена на оризъ и др. житни растения изпратени до 
станцията за изследване. 

ЕрИасвпа гобоза зЗспп. (Со!еогйега, СосспеШдае). 
Тази единственно вредна калинка у насъ констатирахъ 

по цвЪтното зеле отъ с. Кремиковци (Софийско). Въ Бран- 
чинци (Войнишки районъ) се е срЪщала масово по люцер- 
ната презъ втората половина на май и е повредила много 
силно около 20--30 декара люцерна (съобщава Димитъръ Ж. 
Лашковъ). Преждевременното окосяване на люцерната не е 
помогнало за намалението на неприятеля. Сжщиятъ се е по- 
явилъ масово и по люцерната на държавното практическо де- 
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вическо земледЪлско училище въ Видинъ, като е унищожилъ 
напълно 15 декара люцернова ливада (директора на Катедрата, 
151М.). И тукъ е било употребено за борба преждевременна 
косидба на люцерната, но поради неблагоприятното дъждовно 
време, косидбата не е могла да се извърши на време и ре- 
зултатитЬ сж били неблагоприятни. За сжщата калинка 
Д-ръ Ив. Бурешъ съобщи въ събранието на Българското 
ентомологично дружество на 30.М1,, че му е изпратена като 
неприятель на карамфила отъ Врана. 

Сарпойез #еперг!от!з |., черна златка (Соворйега, Ви- 
ргезйдае). 

Този неприятель на овощнитЪ дървета е разпространенъ 
изъ цЪлата страна. Презъ годината за него получихъ сведения 
отъ следнитЬ мЪста: Бургасъ (К. Спасовъ, кореспондентъ, 
З.МП.), Пещера, кждето е причивилъ изсъхването на еди- 
нични сливови дръвчета (държавниятъ агрономъ, 9.М.), ОрЪ- 
хово, по сливитЬ въ държавниятъ лозовъ разсадникъ (упра- 
вителя на разсадника) и отъ Радомиръ по сливитЬ. Лично го 
наблюдавахъ при с. Юскюдаръ (Свиленградско) въ ПлЪвенъ 
по намерени отъ В. Стрибърни екземпляри въ свощната 
градина на земледБлското училище и изъ околноститЬ на 
Сливенъ презъ юни, септември и октомври. Споредъ све- 
дения на ученика Никола Гешевъ, който презъ лЪтото е съ- 
биралъ различни насекоми изъ лозята около Сливенъ, този 
бръмбаръ се е срещалъ често по стъблата или клонитЬ на 
зарзалии, сливи, череши и други овощни дървета. Това личнс 
можахъ да потвърдя при наблюденията си надъ нЪкои вреди: 
тели по овощнитЪ дървета около Сливенъ, презъ втората по- 
ловина на септември и октомври и за което може да се 
заключи още и отъ следниятъ фактъ: на 20 септември при 
внимателно разравяне коренитЪЬ на една нЪколко-годишна 
дюля намЪрихъ 9 екземпляра отъ Сарлодез (епебгтот!з, 
нЪкой отъ които показваха, че не отдавна сж били излюпени. 
ТЪзи екземпляри бЪха плитко заровени въ пръста и вЪро- 
ятно сж се готвили да зимуватъ. Презъ това време въ окол- 
ноститЬ на Сливенъ наблюдавахъ на открито само единични 
екземпляри отъ Сарпойез #епебг!о0пв. Въ Стара-Загора и 
околноститЪ й, кмдето презъ 1923 г, този неприятель се срЪ- 
щаше масово, тази година не е забелязанъ. 

Наблюденията, които правихъ надъ живота на този бръм- 
баръ показаха, че възрастната форма, следъ като излезе отъ 
своята люлка, може да преживЪе още до 11 месеца. Деветъ ек- 
земпляра Сарпойез вепебг!0п!8, излюпени лабораторно отъ 
25.МШ. -- 34Х. 1924 г, чрезъ ларви на зарзалови дръв- 
чета извадени презъ края на септември 1923 година отъ 06б- 
щинскиятъ овощенъ разсадникъ въ Стара-Загора, бЪха поста- 
вени въ две групи на различни 4--5 годишни овощни дръв- 
чета, изолирани въ голБми кафези, чиито стени бЪха напра- 
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вени отъ гъста телена мрежа. Повечето отъ тЪзи бръмбари 
презимуваха и живЪха презъ пролЪтнитБ месеци, като единъ 
отъ тЪхъ преживЪ до срЪдата на юлий 1925 година. Другъ 
единъ екземпляръ хванатъ около Бургасъ презъ края на 
юний 1925 г. поставенъ въ клетка живЪ самъ до края на 
октомври. Остава да се провЪри дали този екземпляръ ще 
презимува. ИзолиранитЪ въ клетки бръмбари гризбха редовнс 
до края на октомври кората на младитБ клончета отъ сливи, 
зарзали, вишни, череши, ябълки, круши, мушмули, дюли, как- 
то и дръжкитЪ на тЪхнитЬ листа, отъ което се вижда, че този 
неприятель освенъ като ларва може да причини сериозна 
вреда и въ възрастната си стадия, като бръмбаръ, при поя- 
вяването му въ по-голбми количества. 

: За борба съ Сарпойез (епебг!оп!з за сега се препоржчва 
ржчното събиране на бръмбаритЬ отъ дръвчетата и изкоре- 
няване и изгаряне на всички дръвчета, кореннитЬ части на 
които сж нападнати отъ неговитЪ ларви и които могатъ да 
се познаятъ по силното пожълтяване на тЪхнитБ листа и по 
засъхването на младитБ имъ лЪторасти. 

Сарподез 1епебитсоза О1. (Со!вор!ега, Виргез!дае). 
Между екземпляритЬ отъ Сарподез елерг!оп!з Г., които 

събрахъ отъ Стара-Загора още презъ 1923 година, се оказа 
единъ екземпляръ принадлежащъ на вида (елебг!соза. 

Сарпойез саггоза Ра. (Со!вор!ега, ВиргезНдае). 
Въ сбирката на В. В. Стрибърни съдържаща различни 

вредни насекоми забелязахъ едянъ екземпляръ отъ Сорлофез 
саггоза намъренъ въ околноститБ на гр. Плевенъ. 

Арпойез Ипеайиз 1. (зедейз ВегК), полски ковачъ |Со!е- 
ор!ега, Еа!егдав|. 

Този бръмбаръ е твърде разпространенъ изъ цЪлата 
страна. НеговитЪ ларви,известни съ името телени червеи,нападатъ 
младитЪ подземни части на най-разнообразни > растения. 
Тази година при гр. Епена мЪсгностьта Балбурнски баиръ 
ларвитЪ сж нападнали динитЪ, царевицата, краставицитБ, тик- 
витБ и картофитЪ, като сж имъ нанесли голЪбми повреди 
(Ив. Райковъ, държавенъ агрономъ въ Елена, 7. У!.). Споредъ 
наблюденията на съобщителя тЪзи ларви, наричани отъ мЪст- 
ното население иламощници, сж се появили особенно силно 
въ новоразработенитЬ мЪста (меритЬ), като сж преяжпали 
крЪъхкитЬ прикоренови части на нападнатитЬ култури. За 
по-лесното събиране на ларвитБ предварително въ страда- 
щитЪ мЪста сж били разхвърляни парчета отъ картофи. Въ 
Орханийско тЪзи ларви сж нападнали червениятъ лукъ, зе- 
лето и младитЬ лозя. На лозигЪ сж били преяждани пжпкит+, 
огъ което една часть сж изсжхвали (държавния агрономъ, 16. 
МП.), Въ Преславъ сж били нападнати около 15,000 лози въ 
едно вкоренилище на новоразработена мЪстность; повредитЬ 
сж били твърде голЪми, За борба е употрЪбено съби: 

и“ 
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рането па ларвитЪ, което се е улеснявало чрезъ настилане 
по земята прЪсна люцерна по която сж се сжбрали доста 
ларви (държ. агрономъ отъ Преславъ, 27. М.). Въ Панагю: 
рище едно новозасацечо облагородено лозе отъ 2 декара е 
било доста силно нападнато. Презъ Май, тъкмо когато сж 
почнали да се появяватъ надъ земята младитЪ лЪторасти на 
новозасаденото лозе (последното е било заровено) е забе- 
лязана вредата огъ ларвитЕ. ПоследнитЪ сж преяждали 
непоявилитЬ се още надъ земята лЪторасти, следъ което сж 
се промжквали въ -ърцевината имъ и тБ сж изсъхвали. За 
борба е употребено събирането на ларвитЬ чрезъ > вни- 
мателно разравяне лозичкитЪ, следъ пречистването на които, 
последнитБ сж били повторно заравяни. 

Противъ този неприятель се препоржчваше: 1) ржмчно 
сжбиране на ларвитЕ, което се улеснява чрезъ полузаравине 
парчета отъ картофи, които привличатъ ларвитЪ и 2) дезин- 
фекциране на почвата съ сЪровжглеродъ презъ невегетаци- 
онния сезонъ. 

Отор из вешае НЬз!., Гебиготйез ЕаЬг. (СйеорЬ, Ае: 
сиПдае). 

Този бръмбаръ се е срещалъ често изъ лозята въ Пле- 
венско. Отъ него сж били прегризвани лЪтораститЪ, особенно 
въ тЪхнитЪ връхни части, наяждана лозовата рЪса, както и 
месестата часть на листата (директора на земл. катедра въ 
Плевенъ, 30. М1.). Въ опитнсто поле на земл. опитна станция 
при Садово е бипъ слабо нападнатъ класа на пшеницата. 
Въ Шуменско при с. Абоба сж изяждани цветнитЬ части 

на ржюжьта презъ време на цъфтенето й (П. Цоневъ, специа- 
листь при зем. катедра въ Шуменъ, 28. М.). 

5готайшт ишсоог ОПу. (Сййевор!,, СегатЬ1с14ае). 
Екземпляри отъ този бръмбаръ срЪщахъ често изъ ста- 

итЬ на старитБ жилища въ Сливенъ. ЛарвитБ му си образу- 
ватъ ходове изъ дървенитЪ части на зданията, (гредит ), как- 
то и въ дървения мебелъ (маси, сандъци, столове и др.). 

Ехосетгиз рипсирепт!з Миз. (Пе! А. Вагбеу), Со!еор!, 
Сегатадае). : 

Презъ 1923 година нъкои брЪстови дървета около Ка- 
занлъкъ сж биле нападнати отъ ларвитЬ на този бръмбаръ. 
Изъ единъ отрЪзакъ отъ нЪколко годишенъ брЪстъ съдър: 
жащъ отъ тЪзи ларви, ми се излюпиха бръмбаритЬ презъ 
априлъ на следнята година, 

Гупа игетшае ЕаБг. (Со!гор!., Сйгузотейдаве). 
Този неприятель се е появилъ въ голбмо количество по 

кошничарскитЪ върби За шх ойптайз) отъ Орхание (съобщава 
директора на практическото девич. земл. училище въ Орха- 
ние, 12. М.). БръмбаритБ, както и ларвитЪ, ядатъ месестата 
часть на листата, безъ да засегатъ нерватурата, на върбитЪ 

в 
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въ питомницитЬ. Сжщиятъ неприятель ми е съобщенъ и отъ 
Плевенъ (директора на лозарската опитна станция). 

Сайегиса Ипеда ЕаБг. (СнгузотеПдае, Соеор!.). 
И този листоядъ бръмбаръ се е появилъ масово по кош- 

ничарскитБ върби въ Ихтиманско. Листата на върбитЬ на 
мЕста сж скелетирани, било отъ самиягъ бръмбаръ, било 
отъ неговитЪ ларви. На 17. МП. ми сз представиха отъ упра: 
вятеля на държавния озощенъ разсадникъ въ Ихтиманъ мно- 
жество бръмбари и клончета отъ кошничарска върба, чиито 
листа бЪха напълно скелетирани отъ тЪзи бръмбари. 

РА мойеста зехрипстава Рапг. (Совор!., СйпгузотеПдае). 
Този неприятель на люцерчата презъ годината се сре- 

щаше масово на много мЪста въ страната и нанесе твърде 
голбми повреди на това растение. Въ станцията за него се 
получиха сведения отъ следнитЬ мЪста: с, Мургазлий (ОрЪ- 
ховско), с. Айданово (Пещерско), Ст. Войвода (Вратчанско), 
Разградско, Видинско, Търновско, Софийско и отъ Садово. Въ“ 
всички тЪзи мЪста по-голЪмата часть отъ люцерновитЪ ливади 
сж нападнати отъ ларвитЬ на бръмбара още въ началото 
на пролЪтьта, (априлъ), като на много отъ тБхъ първиятъ 
откосъ е билъ напълно унищожгенъ. Поотивъ неприятеля е 
употрЪбявано ранна кослдба и завалвана на мБстата съдържа- 
щи много ларви, съ тежки валяци. 

Ойоггвупсвиз Вигса Вой., турски лозовъ хоботникъ, сив: 
рица (Со!еор!.. Сигсипотйае). 

Появилъ се е масово презъ лЪтото въ лозята около 
Анхиало, като е нанесълъ доста чувствителна вреда на пжп- 
китЬ, листата и лЪтораститЬ. Въ началото на септември по- 
лучихъ чрезъ държавния агрономъ въ Анхиало множество 
живи бръмбари, както и лозови лЪторасти, чийто листа бЪха 
наядени отъ бръмбаритЬ. Хранени въ енгомологичната ла- 
боратория на станцията, нъкои отъ тЪзи бръмбари наскоро 
(8. |Х.) снесоха яйца. 

За борба съ този неприятель се препоржча: 1) пръскане 
листата и лЪтораститЕ съ 3/,--490 водзнъ разтворъ отъ ба- 
риевъ хпоридъ, къмъ който да се прибави малко паточенъ 
спиртъ, като пръскането се извърши по възможность по- 
кжсно (края на пролЪтьта ИЛИ презъ лЪтото); 2) намаз- 
ване натролЪтъ пжпкитЬ на лозитЪ съ смЪсь отъ глина и га- 
сена варь и размвсена съ сапунена вода; 3) унищожаване на 
бръмбаритЬ чрезъ примамни листа, намокрени съ разтворъ 
отъ натриевъ арсенизтъ, който да се разхвърлятъ вечерь 
подъ лозитЪ и 4) ржчно събиране на бръмбарит. 

РвуПобиз рсогп!з ОезЬг. (Совор!., Сигсшпопдае). 

Екземпляри отъ този бръмбаръ презъ миналитЪ го” 
дини срЪщахъ често по листата на орЪховитБ дървета 

г около Сливенъ и Казанлъкъ. Презъ тази година сжщиятъ 
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бръмбаръ се е появилъ въ началото на май масово върху 
младитЪ листа, на орЪховитЪ фиданки въ горския разсацникъ 
„ОрЪшака“ край гр. Сливенъ. Отъ листната повръхность е била 
изядена 50. За борба е употребено парижко зеленило 
и сж получени добри резултати (|М секция за укрепяване 
на пороищата, Сливенъ, 29. М.). 

РвуПодшз сайсагайиз З<п. (Соворйега, Сигсиопдае). 

И отъ този бръмбаръ срЪЕщахъ екземпляри по листата 
на орбхитЬ при Казанлъкъ и с. Ветренъ (Казанлъшко), презъ 
май. 

Крупспиез Ббоссвиз Г. (Совор(ега, Сигсшопдае). 

Презъ годината наблюдавахъ този бръмбаръ често по сли- 
витЪ, черешитЪи др. овощни дървета. Съобщенъ ми е иза кру-: 
шитБ отъ гр. ТрЪвна въ доста голБмъ размБръ (управитепя на 
овощния разсадникъ въ ТрЪвна, 24.М. и за ябълкитЪ отъ 
Ески-Джумая. 

Както за този хоботникъ, така и за всички видове отъ 
рода Юпулс ез, които се срещатъ вероятно изъ цЪлата стра- 
на и причиняватъ доста чувствителна вреда на плодоветБ на 
овощнитЪ дървета, много малко знаемъ по настоящемъ. На- 
блюценията върху тЪхния животъ и разпространение, както 
и за причиняванитЪ отъ тЪхъ вреди на различчитЪ овощни 
дървета, до сега не сж правени още отъ никой у насъ. 

со! из атурда! Спег., бадемовъ бЪлоядъ (Со!еор!., 
1рдае). . 

Наблюденията ми надъ неприятелитЪ по овощнитЪ дърве- 
та въ Сливенъ презъ последчитЪ нЪколко години, ми показа-. 
ха, че тЬ се нападатъ много силно отъ овощнитЪ бЪлояди отъ 
рода 5с0ушз и които принадлежатъ на видоветЕ: с0/у?и5 
гиошозиз Кайг., с. ат угда!! Сеег.и 9с. па! ВесПз!, Масовото 
изсъхване на костилковитъ овощни дървета: праскови, сливи, 
череши и вишни и най-вече на зарзаловитЬ се дължи главно 
на тЪзи бЪлояди. Отъ тЪхъ най-често попадатъ първитЪ два 
вида 7иош!05и5 и атурйа!, а третиятъ видъ тай се среща 
по рЪдко и напада главно по ябълковитЪ дървета. На едни ме- 
ста въ околноститЬ на Сливенъ взема надмощие с. гиощо- 
5из, а надруги-- 9с. атуойай. Така, въ отдЪлни мЪста отъ ло- 
зята на мЪстностьта „ОрЪшака“ сев. източно край този градъ, 
въ края на лЪтото тази година наблюдавахъ голЪмо множест- 
во млади и възрастни дървета отъ зарлали, каисии, праско- 
ви, сливи, вишни и череши нападнати и напълно изсушени. 
изключително отъ Ус. апуода!. Отъ него се нападатъ не са- 
мо отслабенитЪ или болезненитБ дървета, но и най-здравитЪ 
отъ средня и по-млада възрасть дървета. Тази година презъ . 
втората половина на септември и началото на октомври изъ 
горепоменатата мЪстность сръЪщахъ презъ по-топлитЬ часове 
на дена голбми количества наскоро излупени екземпляри отъ 
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този бръмбаръ, хвърчащи или пъплящи съ стотици по стъб- 
лата и клонитЬ на любимитЪ имъ дървета, или вдълбаващи 
се въ кората на клонитЪ имъ, за да образуватъ майчинъ ходъ, 
въ който да снесатъ яйцата си. 

Муегорйииз рирегда Г. (Сойвор!., |рдае). 
Наблюдавахъ го по изкуственитЬ насаждения отъ „ боръ 

и смърчь изъ околноститБ на София; причинилъ е из- 
съхване на отдБлни дървета. ПрезимувалитЪ въ долната часть 
на стъблото екземпляри, се раздвижиха още. въ първитЪ топ- 
ли дни, Отъ 1Ш-4 Ш. наблюдавахъ множество движущи се 
екземпляри по стъблата на поменатитБ дървета; женскитЬ 
-следъ като намирзха удобна пукнатина на кората почваха да 
се вдъпдаватъ въ нея и да си образуватъ ходъ за снасяне яйцата 
си. Наскоро, тъ биваха послецвани отъ мжжки екземпляри, 
които ги оплодяваха при самото начало на входа, 

Хребогиз захезеп! Ка. (Со!еор!., |р!4ае). 
Екземпляри отъ този дървесиноядъ получихъ отъ единъ 

„отрЪзакъ отъ клонъ отъ една ябълка нападната отъ Зсой#из та! 
Весйз!. И на двата корояда ходоветЪ се намираха на една и 
сжща часть отъ клоня, на първиятъ (Х. дахезеп!) тЪ прониква- 
ха изъ дървесината, а на вториятъ (5с. та!) -- изъ вмтреш- 
ната повърхность на кората и най-външната часть на дърве- 
сината (бЪлото). Излюпването на бръмбар итЪ изъ тЪзи отрЪ- 
заця, които изрЪзахъ отъ напацнатитЪ клони прЪъзъ м. »нуа- 
ри и запазихъ въ стаята си се извърши за 9с. та! презъ 
края на априлъ и първата половина на май, а за Х. захезеп! 
още презъ средата на априлъ. : 

Апотаа о1!5 Е. (Со!еор!,, ЗсагаБае!4ае). 
Този бръмбзръ се е появилъ масово въ лозята при Сви: 

ленградско, мЪстностьта при гарата, къмъ 8 юлий, като ли- 
„ стата на лозитБ на нБкои мЪста сж били напълно изядени. 
За борба е употребено събираче на бръмбаритЪ чрезъ 
разклащане на лозитЪ върху платнища прострени подъ 
тЪхъ. Препоржча се пръскане съ 10/ парижко зеленило. Сж- 
щиятъ неприятель се появи масово и около Неврокопъ. 
Много силно сж нападнати около 30 декара млади овощ- 

- ни градини отъ сливи, праскови, череши и ябълки. Освенъ по 
овошнитЪ дървета, тЪзи бръмбари сж нападали листата и 
на младитЬ тополи, лозята и царевицата. Привечерь. накацали 
съ хиляци по клонитЬ на тЪзи растения, бръмбаритЪ ядатъ 
месестата часть на листата. При приближаване до тЪхъ, тЪ 
се пущатъ по земята или хвъркватъ. Споредъ наблюденията 
на мъстнитЪ жители, тЪзи бръмбари сж се появявали главно 
презъ сушави години и тЪхната напасть продължава само 2 - 3 
седмици, следъ което тЪ сж се изгубвали (държ. агрономъ 
въ Неврокопъ, 6.МП.). Този бръмбаръ ми е съобщенъ още 
отъ Плезенъ за лозята (позарската опитна станция, 12.М1.), 

Изв. на Бълг. Ентом. Д-во. Е 9 
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отъ стопанството Минкова-махала при гара Бойчиновци (Фер- 
динандско), като неприятель по листата на лешника (съоб- 
щава спец, овощарь П. Взсилзвъ, 8. МП.) и отъ с. Рила (Ду- 
пнишко), кждето е нападналъ листата на тютюня въ опитното 
поле. 

Между екземпляритБ отъ този бръмбаръ изпратени ми 
отъ Сзиленградъ и Неврокопъ, се срещаха често екземпляри 
и отъ вида Апота!а уип! Ош. 

АтзорПа аизйаса НЬзЕ, (Соеор!., ЗсзгаБаетдае). 
Презъ годината този бръмбаръ се появи въ твърде го- 

лЪми количества на много мЪста въ страната. Въ Свилен- 
градско, около селата Юскюдаръ, Паша-махле и Хасково. 
почти всички ниви засЪти съ ржжъ, пшеница и ечемикъ бЪха 
нападнати. БръмбаритЪ сж се появили презъ юний и въ 
най-голъми количества се срЪщаха къмъ 20.У1. При обхож- 
дането ми изъ нивитЬ на тЪзи села, между 20--24.У1., имахъ 
на много пжти случай да наблюдавамъ цЪли ниви, чийто кла- 
сове бЪха буквално препълнени съ тЪзи бръмбари. На от. 
дЪлни класове се срЪщаха и по десятки екземпляри. Бръм- 
баритЪ заловени здраво за класа, гризЪха неузрЪлитЪ още 
зърна. Презъ време на обиколката ми изъ нивигЬ на поме- 
натитЬ села, повечето отъ бръмбаритБ се оплодяваха. За този 
неприятель ми се съобщи, че се е срещалъ въ голБмо коля- 
чество още при с. Бойница, Кулско, къмъ 20. М!., по пшени- 
цата (Пуйо Ц. Марковъ, 24. М!.); при с. Мокрешъ, Ломско, по 
пшеницата (Д. Христовъ, заведующъ агрономството въ Ломъ, 
14. У!); при с. Одраница, Трънско сжщо по пшеницата (Земл- 
администраторъ въ Трънъ. 22. М!.) и въ опигното поле при 
Садово по овеса (Земл. опитна станция, 16. У!.). Покрай ек- 
земпляритЬ, които събрахъ отъ Свиленградско и които ми се 
изпратиха отъ другитЬ находища се срЪщаха доста и отъ 
сродниятъ видъ Ал!зорПа Херешит НЬз!. 

пера ггоба НЬз8. (глоподоп ЕаБг.) (Со!еор, ЗсагаБа- 
1деа). 

Споредъ съобщенията на специалиста-овощарь П. Васи- 
левъ, презъ лЪтото на миналата и настоящата година възраст- 
нитБ форми на този бръмбаръ сж нападнали младитЬ чере- 
шови дръвчета въ стопанството Минкова-Махала при гара 
Бойчиновци. БръмбаритЬ сж изгризвали кората и камбиялни- 
ятъ пластъ на намиращата се подъ земята часть отъ стъбло- 
то, а отчасти и началото на най-горнигЬ дзбели корени, чрезъ 
което се е предизвикало изсъхване на отдБлни черешови 
дръвчета. При разравяне на страдащитЪ дръвчета сж били 
намирани при всЪко такова по 1--3 бръмбара, плътно загне- 
здени при подземната часть на стъблото. Споредъ литерату- 
рата този бръмбаръ е познатъ само като неприятель на ца- 
ревицата и на младитЪ лози, а неговитБ лаври нападатъ, ос- 
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венъ коренитБ на тЪзи растения, още и по коренитЪ на раз- 
лични тревисти растения, това обаче у насъ не еоще наблю- 
давано. Горепоменатата констатация се явява като неизвес- 
тенъ за науката фактъ. ТрЪбва да се направятъ Още нЪкои 
наблюдения, за да се разясни до какъвъ размъръ може да 

„ се простира вредата отъ този бръмбаръ, чрезъ изгризване 
кората на младитЬ черешови дръвчета, както и да се оста- 
нови изобщо неговата вреда у насъ върху известнитЪ кул- 
тури, които той напада. 

За борба съ този неприятель се препоржча събиране на 
бръмбаритЪ чрезъ внимателно разряванг около коренната 
шийка на нападнатитЬ дървета. 

Ойгойгорвиз бегоепзватт! Маси. (Гр(ега, Сесдотупдае): 

Клончета отъ облагородени круши, съдържащи множес- 
тво дървенисти многокамерни цецидии (отоци), предизвикани 
отъ ларвитЪ на тази муха, получихъ отъ с. Малъкъ-Чифликъ 
(Търновско), чрезъ земледЪлската катедра въ Търново, на 
1.Ш; отъ с. СкорцитЬ (ДрЪновско), чрезъ управителя на 
държавниятъ овощенъ разсадникъ въ ДрЪново, на 29.М1, ипо- 
късно презъ зимата, отъ държавниятъ агрономъ въ Радомиръ. 
Споредъ показанията на изпращачитЬ на цецидиитЬ, цЪлитЬ 
дървета сж били отрупани съ такива цецидии. Задържани 
въ ентомологичната лаборатория на станцията, изъ цецидиитЪ 
отъ първото находище, мухитБ почнаха да се люпятъ къмъ 
края на мартъ. На цецидиитЪ отъ второто и третото находи- 
ще всички мухи бЪха взче излюпени преди получаването имъ 
въ станцията. 

Хегапдта (Егпосатра) адитбгаа Кид. (Нугпепорега, 
Теп игедшдае). 

ЛарвитЪ на този тентрединидъ сж се появили въ гол - 
мо количество по листата на крушитБ въ държавния овощенъ 
разсадникъ при Ихтиманъ. На 17.МП. управителя на този раз- 
садникъ ми донесе множество клончета отъ круши заедно съ 
ларвитЪ на осата, които бЪха скелетирали горнята повърхность 
на листата. Върху отдЪлни листи се срЪщаха и по нЪколко 
ларви. Отъ сжщитЪ ларви по-късно ми се изпратиха и отъ 
Пазарджикъ, кждето тЪ сж нападнали листата на крушитЪ и 
черешитЪ (земл. катедра въ Пазарджикъ, 10.МШ.). 

За борба се прзпоржча: 1) пръскане листата на напац- 
натитБ дървета съ прЪсно приготвено варно млЪко 3--590, 
или съ тютюнова отвара, съдържаща 0396 никотинъ; 2) по- 
сипване листата съ пиретровъ прахъ, или съ прахъ отъ сЪра; 
3) да се разкопава земята около дърветата късно презъ есень- 
та или зимата. : 

Гуда петогайз 1. (Нутепорега, Тепйгедишдае). 
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ЛарвитЪ (лжжегжсеницитЪ) на тази листна оса сж се по- 
явили значително по листата на двугодишния джанковъ раз- 
садъ въ общинския овощенъ разсадникъ при БЪлоградчикт, 
Отъ тЪхъ ми се изпратиха екземпляри заедно съ клончета, по 
които сж нападнали, отъ управителя на този разсадникъ на 
24.М. Споредъ показанията на сжшиятъ, тЪзи ларви сж жи- 
вЪли заедно, въ общо гнЪздо отъ паяджини, като сж изяж- 
дали листата, но къмъ края на май и началото на юний тЪ 
сж се пръснали по единично по клончетата и въ последствие 
по една нишка сж се пущали по земята, за да се заровятъ 
въ пръстьта. ; 

За борба се препоржча: 1) дълбоко преораване на по- 
чвата около дърветата презъ есеньта; 2) пръскане листата на 
пролЪть съ лабордова смЪсъ и 3) изрЪзване и изгаряне на 
гнъздата съдържащи ларвит+. 

Еийгиота атурда! Епдеп. (Нупепорега, Спа! с1дае), 
Презъ м. Септемврий 1924 год. при бруленето на баде-. 

митБ изъ околноститЬ на гр. Сливенъ забелязахъ, че на много 
отъ дърветата, частъ отъ плодоветЪ, макаръ и да изглеждаха 
на пръвъ погледъ нормални, бЪха по-леки, а тЪхната вън- 
шна зелена и засъхнала покривка не можеше ца се отдЪля 
лесно отъ черупката, както при другитЪ, нормално развити 
бацеми. При счупване на такива бадеми, въ тЪхната ялка 
имаше по епна бЪла месеста ларва, отъ която бЪше изядено 
повечето отъ веществото на ядката. По външнитЕ белези на 
тази ларва, можеше да се заключи, че тя е отъ нЪксе ципо- 
крило насекомо. За да остановя неприятеля, изолирахъ мно- 
жество отъ тЪзи бадеми въ ентомологичната лаборатория на 
станцията. Отъ тЪхъ, презъ май и юний 1925 година, ми се 
излюпиха екземпляри отъ едно ципокрило насекомо принад- 
лежащо на рода Ешгу#ота, отъ групата на лъскавитЬ наезд- 
ници (Сла!сайдае) и което вЪроятьо е вида атурда , който 
видъ е билъ намБренъ отъ К. Малковъ по бадемитЬ въ Са- 
дово още презъ 1906 и опредБленъ отъ берлинския профе- 
соръ Епдепеш, като новъ за науката. При реферирането по 
този въпросъ въ събранизто на българското ентомологично 
дружество на 19. У. 1925 г., отъ нъкои членове на дружес- 
твото се изказа съмнение, че това насекомо е неприятель и 
се допусна, че това е по-скоро паразитъ по ларвитБ на другъ 
нЪкой неприятель на бадемовитЪ ядки. Обаче допълнителнитЪ 
ми наблюдения и провЪрката, която направихъ надъ множе- 
ство бадеми, както и надъ остатъцитъ въ ядкитЪ, ми по- 
твърдиха, че бадемитЪ сж нападнати само отъ ларвитЪ на по- 
менатиятъ видъ Ешгуйота атугда!!. Сжщото съмнение е 
било изказано и отъ проф. Епдепеш, когато за пръвъ пжть 
му сж били изпратени отъ К. Малковъ екземпляри отъ този 
новъ неприятель за опредЪляне. 
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Отъ наблюденията, които имамъ до сега за живота на 
това насекомо, може да се каже следното: възрастнитЬ форми 
се излюпватъ презъ май и юний, снасятъ по едно яйце на 
външната покривка на зеленитъ бадеми; излюпената ларва 
прониква въ ядката, като се храни съ нейното вещество и се 
превръща на какавида късно презъ есеньта или рано на про- 
лЪть, вжтре въ самата ядка, откоято остава почти само вън- 
шната корица слабо разкжсана, а всичко друго бива изядено; 
обаче нЪкои отъ ларвитЬ прележаватъ (претърпяватъ диапа- 
уза). Така напримбръь, между събранитЪ отъ Сливенъ въ края 
на лЪтото 1924 година червиви бадеми, нЪкои ларви преле- 
жаха и се изпюпиха презъ пролЪтьта (априлъ, май) 1926 го- 
дина, когато отъ всички други, ципокрилитЬ се излюпиха 
още презъ май и юний 1925 г. За излазяне навънъ отъ ба- 
демитЪ излюпениятъ халцидидъ си пробива отвжтре на че- 
рупката малка кржгла дупка съ диаметъръ, колкото да може 
да премине. 

За борба съ този неприятель за сега може да се пре- 
препоржча следното: въ края на лЪтото, при брането на ба- 
демитЕ, да се събиратъ отдЪлно и всички Ер Ци бадеми, .. 
които да се изгарятъ. 

ХрегторвИцз сйШиз Г., Лалугеръ, суекъ (Кодепйа). 
За масовото срещане на този неприятель презъ година- 

та получихъ сведения отъ Луковитъ (Ст. Чобановъ), гр. БЪла 
(държ. агрономъ), Русе (земл. катадра) и отъ Свиленградъ 
(държ. агрономъ), за селата: Юскюдаръ, Паша-махле, Хасково. 
и Мехаличъ. При разучванията, които направихъ съ лалугери- 
тЪ въ селата: Юскюдаръ и Паша-махле (Свиленградско). се. 
оказа, че тЪ сж се появили масово отъ преди 4 години като 
сж нанасяли огромни повреди на различни полски култури и 
главно на житнитЬ растения. Отъ тЪхъ сж били нападнати: 
пшеницата, ечемика, царевицата, ржжьта, (слабо), бостанитЪ 
(дини и пъпеши), фасулъ, сосамъ, просо и фий (съвсемъ сла- 
бо). Памука и борчака не сж били засЪъгани. Нападанието отъ 
лавритБ е почвало отъ пролЪтнитБ месеци ие продължавало 
до пребиране на хранитЪ. 

За борба се употрЪби сЪровжглеродъ, съ който се на- 
появаха парчета увитъ добре памукъ и последнитЬ се вкар- 
ваха веднага въ жилищата на лалугеритБ, колкото е възмож- 
но, по-навжтре, следъ което отворитЬ веднага се затваряха; 
резултатитЪ бЪха отлични. По този случай направихъ опити 
за установяване, дозата на сЪровжглерода, която трЪбва да 
се поставя въ всЪко жилище. Отъ тЪзи опити се оказа, че за 
 умъртвяването на лалугеритЪ е нуждно по около 8 куб. см. 
сЪровжглеродъ за всЪка дупка. Тази доза презъ пролЪтнитЪ 
месеци може да бжде и по-малка, а презъ лЪтото по-голЪма. 
Най-доброто време за борба е първата половина на априлъ. 
За тази цель единъ день преди употребението на сЪровжгле- 
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рода всички дупки трЪбва да се загворятъ и само въ наново 
отворенитЬ на следния день да се поставя сЪровжглеродъ. 
Срещу лалугеритЬ въ околноститБ на гр. БЪла отъ мЪстната 
агрономична власть е било употрЪбявано калциевъ Карбидъ, 
малки парчета отъ когото сж били намокряни въ вода и вед- 
нага вкарвани въ лалугернитЪ жилища, отворитЬ на които 
следъ това сж били запушвани. И това срЪдство е дало за- 
доволителни резултати. 

2 изаттеп!аззипа. 

Ветегвипреп ПБег ейпре Мет!зспе Еее аи! деп Ки!- 
гигрИапгеп ВшШрапепз шйгепа дез /авгез 1925. 

Пе ссвафИснеп )пзеЖеп, ме аисН Фе апдегеп НепзсНеп. 
Еепде аш деп КойигрНапгеп Вшдаапепз Блпдеп еп дгоззег 
МепизЕ ап дег Гапдушвспай Посп 15 |е2# Коппиеп Фезе 
5б5срадипае пос пс! ап Опе зщшфег! мегдеп ипд пБег Шге 
МегЬгейшпа, ипд Мепизе уегпоттеп мг пиг апз деп Мие!- 
Гипдеп ипд Маепайеп Фе уоп Деп уегзстедепеп з?ейеп 
ап Фе МегзиспзаНоп 1п зоПа дезс !сКЕ могдеп 594. Ше Вео- 
Бас ипаеп зпд посП зеПг зрапсн. 

дп ФДезег иде ав ияз Ддег Ашог ешде Б1о!одвспеп 
МшеПипаеп пБег уегзсШедепе Пепзспеп Еетде аш деп Киш!|- 
цигрНапгеп Фе зейпг уегЬгейев и Бапде 5119, одег дигсв Шге 
зспадПспКей деКепгесппе зпд ипд ге: аисп Фе МиЕе! 
ги Векаптр па дегзе!Беп. 



ПеБег 15ородеп Ддег ВаЖапра Бштзе!, 

дезаттей! уоп Неггп О-г |. Вигезсй. 
2ид1е1сп 31. 1зородеп - Аш за! 

уоп О-г К. М/. Мегроей п Разпа Бе! МйпсЬеп, 
даги 41 АьБИдипаеп. 

Върху ворода отъ Балканския Полуостровъ, 
събирани отъ Д-ръ Ив. Бурешъ, 

сжщевременно 31-ва статия по |5орода 

отъ О-г К. Мегпое!Н. 

1. 2иг КеппШ!55 дег Са йипа ТНапешевз. 

1900 БезсппеБ жп ш пешпет 2. Гзсородеп- Ашбвайг, 
7001. Апгедег М. 609 Де уоп пи г п дег Неггедомтпа еп!ДесК- 
еп ТНнапе!Нез Пеггедом!пепа!5 ипд Б1зег!афиз, 
год ек! иг!ег Вегидпапте аш деп Т. аБиз зстбфе. ш 6. 
|зородеп АшКаб, 2001, Апгейдег Мг. 643 БезсппеБ 1<П ашз 
Майгеп деп Т. аБзо!оп! ипд под! Еег. Ез маг еп 2ша, 
дазз #<Н зе!Б5Е 11 Кгап ипф г2маг п дег ПО уаса-Сгойе еште 
Т Еапе:пез-Аг 11 дгоззег Хай! заптейе, муексве 1<П е!: 

“пегвейз муедеп Шгег НашаКей ипд апдегвейз луедеп Шгег 
зсретпЬзгеп ПеБегетпзттипа пт! а!Биз зстдфе г дДезе 
Пайеп плизз#е, оБмоН! ез сп зрайег ПегаиззеШе, дазз Фе О!- 
уаса-Т 1 запе! Нез епег апдегп Аг! апдеПдгеп. 

Епе Мегмггипад пт дег Ашаззипа дег Т апе! Нез уоп 
Кгат ипд Мангеп 156 дигсП уегвстедепе Пгозапде ПегЬе!де- 
ЕагЕ могдеп, папйсп еппа! дадиогсП дазз овепБЬаг Фезе Пеге 
КопзШсеп ш Фе Нб еп уоп Магеп аиз Кгап уегрНапг ог- 
деп зпд, дапп аБег дигсп деп Пазапд, дазз5 Фе Маппсреп 
дез есМеп а|Биз, ме зсПпоп аипз дег БоБзспеп АББЬ. 1 аШ 
Та. ГМ уоп Бсптб ез „Вагад Н! деп ипдецогфзКке Еаппа“ 
Корепнадеп 1849 Пегуагде , ат 4. Реопзедтеп! дог еш 
Рааг опдпаПег, ПбсКегагидег Огдапе апздегесппе! зпд, уе!- 
сне уоп Натапп п зепег „Еишгорйвснеп НбМепацпа“ 
Гепа 1896 пс! БегисКкак На: миигдеп. Вш зепег Та. 1 Пе- 
Гепе Натапп уоп ТИапе пез аБиз епе ПбсП5! пап- 
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дешаНе ипд АпясрШсп дег Седай дег Ерипегеп иписНае 
НаБйиз-АБЪПдипа, хуапгепд Фе зо с Пдеп Р!еородеп даг пс! 
епмайп! уигдеп. ЦппсНа 156 ашсП зепе АпдаБе дазз дег Т. а!- 
Биз „п аПеп Нд Шеп Кгаиз ипд |зшепз ги Нацзе“ зе, депп 
ез Папдей з<сПп п фДезеп Сеееп уле мг зепеп муегдеп шип 
пипдезепв гуе ТЕ апе!Пез- Апеп. Еп ейегег ПеБе!- 
УТапа, аш мексПеп сп Бегейв ш пепет 18. |зородеп-АцЕ- 
ват, ай 95. 368 дез 2001. Апгедегз 1917, Мг. 12 ипд 13 ацЕ- 
гпегкзат детас ! БаБе, Без апд дапп даз5 << П уоп пешпеп 
под! Еег апз Майгеп Бетде Сезс ес ег ги ПаБеп даш е ипа 
даш! даз НосКегогдап г етеп ЦгегзвсШед дедеп Ьег аБ5о- 
Гоп! Пайеп поизже. Ез “еШе зксп дапп аБег Пегашз, даз5 даз 
уеглешШспе Ме Бспеп дез под ег еп п зепеп Реородеп 
уегкгопп ез Маппсвеп маг ипд дазз дапег аБзо!оп! |ед!- 
ас! даз Ме Бспеп дез под ег Бедешейс. 

Оигеп деп ипайсКИспеп Цпзапд даз5 1<П зеБ5Е тп Кгай 
?гигаШа пиг деп ип Еодепдеп а5 дай !! Бегесппееп ГИа- 
пе! Нез егБешее, псп! аБег деп ес еп а|Биз ЗстофЕез, 
мигде 1<П |апдеге Хей ПБег Дезеп ип ЦпКагеп дейпайеп. Егз!# 
аз пиг апз Кгап фезе а|Биз ги Напдеп Катеп, Копие 1сП 
деп ууангеп заспуетай Кагеп, ууесег сп ай5о дигс Годеп- 
де Бупопупте Кигг аиздг!сКеп 1455!: 

ТНапе!Пез аБиз зсшдфе ( -<- Т. под ег Ме. 
А и -ф -- 1. аБзойепт 
я а|Биз Метм. (1900 +< Т. Чавй га. 
Ц а|БЬиз Натапп 1896 -- Т. брес!ез |1п- 

сега (а!Биз-- даП!)). 

а дег ОПуаса-СгоНе Кгатз ПаБе 1<п Бе! гмеппаПдеп 
Везиспе поп! ап 80 5шск Т1вапе! Нез егБеше! ипд дагип?ег 
ашсП еп! сКкейе Маппспеп. Па Бе! Дезеп поп Кепе бриг дег 
пегКуйгфтдеп Огдапе уограпдеп 15, мекспе даз 4. Реопзед- 
пепЕ уоп а|Биз зо ашНайепд аизгесппеп пп аишсп Фе 
Кбгпейшпа дез КосКепз епе луезеп с! с#агкеге 156 50 пп: 
гейедЕ ез Кепет 7улейе!, дазз Фе Птуаса-Пеге ештег ап- 
дегп Аг! апдейбгеп, чие!све 1сп пасп петпет уегер“еп Кое: 
деп Рго,. Ег. Па! Бепапп! пабе, мейсзг п зепеп „зоро- 
ЧФеп Пеи! 5 сП!апаз“ „епа 1916 а 5, 44 Е деп Т. аБиз 
б5стпофе ПегуогпоБ:. „Везопдегз геппев зсн Т!  апе! Нез 
а!Биз уог |фепег А (пат! сн а!Биз Мег!.) дадигсП аи, даз5 
Бет Маппспеп |едегвейв ат дет 4. НиоепеБззедтеп! ет 
етдепаг!даез, ПбсКегагид уопге!епдез Огдап уопапдеп 8“. 

Пе Бедеп Апеп апз Кгатп ипегзспетдеп У1сП 1 | То: 
депдег ее: 



Тиапейез а1виз Хсйтодге. 

КорЕ ипд Регетоп-Тегайе 
пиг Вет декдго, ачсП ап 
деп НиЧеггапдегп пиг зсбууа- 
спе НбсКегспепгеше, ап деп 
уогдегеп Тегайеп зодаг дапг 
уегузс ,. Реоп убШа дан. 
с ат 7. Тегай дДез Реге!- 

Оп пй ециаз ашдеБ!б6 еп 
Ертегеп, Млеп ппеп уоп 
деп Ерипегеп |едегвейз еп- 
дедгискЬ, дег Ничеггапд Б1- 
де пий деп Ерипегепзиор- 
е МипКе!; зейеп дез 4. 
Р | еоп- Тегд! па! 
дгоззеп ипд паегкуйгфаеп, 
зспгад пасп аиззеп ипд Вп- 
еп гадепдеп НосКегог- 
дап (АЬЬ. 1) меквез аз 
епетшт 10ппегеп, гипдеп, 1го- 
ттеагндеп К155зеп пипа 
етет аПззегеп НепКе! Бе- 
чем. ПОег НепКе! 155 уогп 
Пе! пппепагПд апздейой! ипд 
гад! аиззеп уоп дег Ктпе 
КапПд пасйп уогп уог. ОПаз З. 
Р!еоптега! # 18: ап даз 
НбсКегогдап пзо!егп апде- 
раззЬ ав ез даззе Бе уоп 
уогп дескейагд ипо аззЕ ипд 
дайпег пБег ит агКк  де- 
МОЕ егзсПе!п!. 

епет 
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Тпапеврев дар паййг. 

КорЕ ипд Регеоп-Тегдйе 
гет!сп Кгай а декдгп, Фе 
НбсКегсвеп БПдеп ап дзп 
Ницеггапдегп дег Тегайе деш!- 
Пспе Опеггешеп, мекПе аго 
5.--7. ат КгаНаз еп аизае- 
ргадЕ зтд. Епе Гепе Кбгпо- 
сПепгетше Нпде зксА  аис! 
ат 1. Реопйега!. 
с ат Тегд! Дез 7. Реге!-. 

опзедтепез оппе Безопдеге 
Визгетспипа. 

ОПаз 4. Реошед! ге! 
еБепгайв пс #5 Везопдегез, 
тт! а5о уойКоттеп га! 
дет дез Ф пЬегеш. 

род!е дег 2. Реородеп дез да! 

п аПеп пБпдаеп Мегктаеп зттеп а!Биз ипд дай 
ПБегеп, Безопдегв а даз ашсп г Де папп!спеп Р!еородеп 
г! дег еплдеп ЕзсргапКипа, дазз даз ЕпдаПед дег Епдо- 

епбстедеп ип Мегдей<П 
г! а!Биз уегф1<КЕ егзспе!. 

Пе Сайипа Гапе! ез ее 1<сп п Фе Бетдеп Го!деп- 
деп зиБдепега: 

а) ТШапетев 5. з !г.: Регеоп-Тегайе деКбгп!. бейеп ЧДег 
Рететоп-Ершпегеп ипдейгст, Ерппегеп дез 3. Р!еопзедтеп- 
ез дгдззег а5 Де дез 4, ипд 5. даПег пт! зрИигет 71р!е! пасп 
апззеп уогз еНепа. 1. ипд. 2. Регетоп-Тега! дез с” еш ас, 
оппе пгдепд епе Безопдеге Аизгес пипа. 

Негит а|Биз З<«нофе ипд дай 1! Мегпое!. 
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Ь). Сурвопеййвез и. зиБд.: АПе Тегдйе дан, ипдеКкбгп!. 
бейеп дег Ерипегеп-Капдег дез Регетоп Ееш деРшгс 8. Ерипегеп 
дез 3. Реопзедтешез еБепзо апдедг ск! ме Фе Дез 4. 
ипЯд 5. Оаз 1. Регеошега! дез с Вийеп п дег МИе Бге!! 
1п Водеп ашздеБисП е, |едегвейз дег Вис! пи етеп 
Я1сКеп аБдегипде!еп Ми! лмейсПег десКейагНа зспгад 
пасп аиззеп ипд Итеп а5 ацеге ОорйКайиг Пегаизгад!. 2. Ре- 
гетошегай дез со уогп ш дег Ми е пи епет диегеп, Бйдеаг!- 
деп К!взеп. месПез уогп 1 Водеп аипздейд! ипд пт Фе 
Вис! дез 1. Гега! ешразз+, 

Паз НосКегогаап Чез ТИ апе!Нез з5<тбфе ПаБе 
1сп апЬе! п АБЬ. 12 дегде е ипд тдс е посП ПегуогпеБеп 
дазз ез сп ит еп оНепБаг зехиейзп ХуесКеп дДепепдез 
Огозепогаап Папдей. бомо!! 1п дет оБеп егуабпеп К15- 
зеп (Б) ав ас т дет апзсПеззепдеп НепКе! (а) пйпде! 
дигсй га гекпе Еепе Рогеп еше Мепде уоп Нап!9гйзеп, мманй- 
гепд дег аиззеге Капд еп с ез ПорреБизсПе! Ретег Нагсвеп 
гадЬ Без тпо деп Огйзепзай ашгизапдеп. 

усптод,е Пай пп зепег АБЬ. 1 даз НдсКегогдап пиг 
дапг зспетаНзсП апдаедеше , аБег Фе сПагаК!егзИзспе Пезай 
дез 7. Регейоп ипд 3. Реопегдйез Дез с/ Па! ег гейвепд г2ат 
ВиздгисК деБгас! +, 

МИ КосКка сЕ дагат, дазз Де МипфуегКкгепде уоп Т. Еа- 
пе! Пез гит Мегдек пй! дег Еодзпдеп пешеп СаНипа Пе- 
гапдегодеп мегдеп пйззеп, УШ по ги осн|1ба!ез Пагс!е!- 
Гипдеп дегвеБеп посп Еодепдез Бетегкеп; АПе зепе АБЬ!- 
дипдеп злд птег одег метдег зспепа!зеп депа еп, мепп зе 
аисп даз УсиНаз е пейзтепз депйдепд гип АиздгисКк Бгпдеп. 
ВепспНа! мегдеп пизз |едосп дазз Фе Куегегззе 1 зешпег 
ВЬЬ. 10 пер! дег МК спКей епргеспеп, чуезпав сп зе 
апЬье! п АБЬ. 13 ипд 14 гиг ОагзеПйипа деБгас! ПаБе. Оа 
Фезе АБЬ. 13 ипд 14 Ег Т. да!!! дейеп, зо уйгде тап, мепп 
тап зе пт! 5си1 без АБЬ. 10 уегфе!< В, ги дег ДАпяс 
Коттеп пйззеп, дазз Фе МипфмегКгешде уоп аБиз ипд 
да! 1 гесБ! уегвстедеп деБаш магеп. п МгКПснКей з:1п- 
пеп се |едосп Бе! Бедеп Апеп дигспаиз пБеге!п ипд Фе 
уегтепШспеп Цп!егзстеде Бегшиеп гефайсп аш дег Цпде- 
пашаКе! дег ВеоБасиипаеп 5сп1 ба! ез. Ше Таз#ег дег Кте- 
Ее? взе дер! ег а5 деш ср дгедПедпа ап, чуайгепд 51е 1п 
Мапгней, уоп епет Киггеп Ваза дПеде аБдезейеп, дапг ипде- 
дПедеп зпд. Пег ппепарреп дег Ке егйззе кад! аш депо 
Епде епеп ат Дгипде епдезспй еп ипа зейг еп дегтде!- 
геп Кеде!|, |едегзейв уоп ге! ЗасПпе ог еп Папкт!. 

Оеп Епфарреп дег Мойегеп МахПеп даБ 5с! 19 д Ее еш- 
Гасп аБдегипдев ипд ешасп Бепааг! ап, ууаргепд ег п Майг- 
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Пей ме мпепе АБ, 16 ге п гме! Гаррспеп геаШ, дегеп 
зсита!егез ен асп Бейааг! 158, майгепд даз Бгейеге ап Епде 
за гесПе заБсПеп гад. 

2. Вигезстша п. 4. 

Пе Го!депде, уоп Непп О-г. 1. Вигезс! дезапптейе 
пас Ит ги Епгеп Бепапте Еогл даш е 1<П ап апдз а5 ете 
Т. запе!Пез-Ап ашНаззеп ги зоПеп. Ге папе Мепуапд!- 
зспай пи! Г.Напе! П ез ипбегед! ашсП Кепет 72лмейе!, гита! 
Фезе Пеге дигспашз депзеБеп НаБИиз ацКуезеп. Ге Бе- 
гаси спеп АБууесПипаеп |едосП зомо!! ип Ваш дег Реородеп 
а5 аи шт Газ! аеп ТеПеп дег МиопфиегКкгецде, зоме Фе 
абе! спепде Сез ай дег Ашеппеп ипд Пгородеп пдйдеп пс! 
гиг АойзеПипа етмег Безопдегеп СаНшпа. Пе улснНаз еп ип- 
ТегзсПпетдепдеп СПагакеге птдде Фе Го!депде Седепйрегв!е- 
Пипа НегуогпеБеп : 

ТПапетез 5сптод+е 

Ап еппепде!взе! ипдеш ср 
дедПедеп, п сн |апдег а!5 
даз 5. зспайнд!ей. Петззе! Ф1с 
БезспиррЬ. 5. оспавд ед апц- 
5зеп г! еаеп РасКегаг- 
Еадеп Моггадипдеп, Дегеп 
срагКз!ег з1сП ат Епде Бейпде! 
ипд ете аБдегипдев -- дге!- 
ескде Епмейегишпа уога ве. 
Во? деп НбсКегп аБег апсп 
ап едеп апдегеп зеПеп 
зп4  бсрорре еп ги Вп- 
зспе!|п гизапгтепаедгапа!. 
Ргороди: дег Веппрааге ип- 
еп иотег пл! Засбейа, г. Т. 
1апдег а5 даз Сев Бгей. 
а зспепгашт гу/15сПеп деп 
Ат еппепагиБеп 113 та! Бге!- 
1ег а5 |еде ДдегзеБеп. З. 
СПед дег Агйепошеп Кашга 
1Гапдег а!5 даз 2. 

ЕтпКе МапдЬе! пт! етпет 
3--4 гаспаеп Епдгабп ипд 
аБдезии/#ег КеБра(е (Мега!. 
Мегрое! Е, 2001. Апгедег 
1900, Мг. 609, АБЬ. 1 ипд 2). 
Пе Штпепаз е дДег уогдегеп 
МахШеп пи дге! ап Гапде 

Вигезста п. а. 

Апеппепдезвзе! 19 -- 26 
айпедпа, егреБисп |апдег 
ав Фаз 5. дБспайдПед, де 
СПедег дег Сеззе! зсПаг? де- 
деп етпапдег аБдезей!, Пе 
зспаНдПедег егзспетпеп Бе! 
зспумаспегег > Мегдгбззегипа 
а!а!!. Се!5зе!дПедег пи! Вог- 
згепКгапгеп аБег пиг зрагисп 
БезсПирр!.5.зспай 4Пед оппе 
Могзргипае, зспай пБегпацр! 
оппе ВйзсПе! аиз 5сппррейеп. 
Ргород!!: дег Ветрааге ипйеп 
оппе одег пиг пт“ Киггеп 
ЗасПеш, Коггег а!5 даз СПед 
Бгей. Ху зспепгашт гу/спеп 
деп АпйеппепдгиБеп  ипде- 
Райг зо Бгей ме феде дегзе!- 
Беп. 3. СПед дег Аойеппшеп 
пейг а!5 11/, па! |апдег а!5 
даз 2. 

ЦпКке МапфЬе! (АББЬ. 3) 
И епет еп асПеп одег ип- 
дешШсП  гмегастдеп > Епд- 
гапп ипф оуаег Ке Бр!аКе. 
Моп деп дге! Ризеп ап деп 
тппепаз еп дег уогдегеп Ма- 
хШшеп 156 Ддег > епфджмагде 
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мета “| уегзс еделеп Рш- 
зе. 

Се Епфарреп дег Мп- 
“ Тегеп МахШеп БезИйгеп Ке!- 
пе баБспепгешеп (АБь, 16), 
за аБег п ге Гаррсвеп 
дезрайеп, дегеп  дгОззегез 
пи  гангеспеп  з5аБспеп 
Безе 2! 151. 

Тазег Дег Кейе!йззе (+ 
ВЬЬ. 13) шп дег ЕпдпаШе пи! 
?ме! БеПаапеп Гаррспеп 
Фе |ппешарреп (1) Ме Папдег 
а! Бгей, збагк пасп епдугаг!5 
уе!всита!егЬ аш Дег Киорре 
г Е зрИигет Кеде! ипд |е- 
дегзейв глуз1 зЖаспе!Богзеп, 

Ап деп Цгородеп (АБЬ. 11) 
15 даз Епдороди прво пиог 
ме! д0ппег ав даз Ехороди 
зопдегп аиср пт! зе! пег 
Ваз!з Газ! Б1з гиг М1- 
ге Ддез Ргород!# уег- 
зсВоБеп. 
Ое глетдПедпаеп Епдоро- 

де дег 1. Реородеп Дез </ 
(1 еп АБЬЬ. 15) Бесепеп ацз 
епет  аиззеп де! с Ппаз5!4 
деБодепеп ипд ат Епде 
пс. уогдегодепеп СгипдаПед 
ип етпет Таз! дегадеп, з!аБ- 
Юптдеп, ат Епде гпдезр!- 
геп Епдайед. Ге Ехородйе 
дег 1. Реородеп зи апззеп 
епдеБис е, ат Епде аБег 
пе НЕ пн сетпеп Рога 
аиздегодеп, и ДСгопддпне! 
зп зе ап Бгейезеп. 

(АБЬ. 4) пиг На зо Гапа ме 
Фе Бе! деп апдегп. Ше Епда- 
Гарреп дег Ипегеп МахШеп 
(АББ. 5 ипд 6) зп аш дег 
Киорре дигс! епе дапге Кеше 
перодепег ипд п гме! Сгир- 
реп > апдеогдпеег > з5аБ- 
сПепгет Пеп апзаегесппе, 
епе брайипа 158 п! сЕ уог- 
Папдеп. : 

Та ег дег Ке ег взе 
(АБЬ. 7), пи утег БеПааг- 
еп | аррспеп, дег ппетарреп 
Газ!  дпадгаНзе, ат > аБде- 
зи еп Епдгапд оппе Кеде!, 
аБег ппеп п! «ср! БеПааг- 
гет Квзеп. 

Ап деп Пгородеп (АЬЬ. 8) 
154 даз Епдород! пиг мепа 
д0ппег а!5 даз ЕхородИ, зепе 
Ваз15 аБег 158 пасп уогп 
п с НЕ уегзсвоБеп. 
Пе гуедПедпдеп Епдоро: 

де дег 1, Реородеп дез с/ 
(А5Ь. 9, 1. еп) Безейеп апз 
ейпет аиззеп |е1сП! ешдеБисй- 
вейеп ипд ат Епде дедеп Де 
Ваз15 дез ЕпдаПедез пи! е!- 
пет зГагкеп Рог! за! 2 уог- 
дегодепеп Сгипддпеде ипд 
епет зепг даппеп, пп ешпе 
Гапде Се! взе! (Н) апздего- 
депеп Епддйеде. Ое Ехоро- 
де дег 1. Реородеп зтма 
Бичег дет (Сгопдди!е! ат 
Бгейезеп, НиЧег дег Мише 
аиззеп ек!  епдеБис е! 
ипд ат Епде 11 ешпеп зХаг- 
Кеп, пасПп аиззеп деБодепеп 
Е ог! за! 2 ациздегодеп, ап 
Чеззеп аиззегег Ваз5 ее 
нее ЕтпБис шпа Пед!. 

Вигезсва вшгсатса п. зр. ! 815-10М, пт. (Ф ипБЬе- 
Капп!). Кбгрег зсппеете!в, БИпде НдШепНеге. 

Тегайе дез «/ медег ат Регеоп посп ат Реоп пт! Бе- 
зопдегег Аизгесппипа. РйсКеп аийаПепа а |а #5, обпге Кбгпешпа. 
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; Апеппеп Бе! Бедеп уогпедепдеп Маппсвеп пт! ипзупе!- 
пзсНег Пей5зе, дет ФезеБе Бе! дет дгбззегеп 19 ипд 26 
Бе! дет Кепегеп 12 ипа 22 СПедег ашме!з:. 

Апеппеп пиг зспетБаг дан, Бе! з#агКкегег Мегдгдззегипа 
гедеп зсп Безопдегв ап бспай Зспйррспеп, Фе ашсп гит 
Те! деКгдизей аБзепеп, аБег ге Хан! 15: депа пп Мега ест 
пи Трапе! Пез. 

Кор(Карзе! апззега В дег АпйеппепдгиБеп т аБдегипде! 
зитр ет МАпКе! уоггадепд, аБегойпе зейешарреп, и Се- 
депза ги Т| Еапе! Нез, даПег зп9 ашсп Фе ЕтБис ипдеп 
дег КорБейеп Атег деп Апйеппепагиреп ме! век ег а!5 Бе! 
Т апе! Нез. ГаБгот ат дапгеп Вапде 1апд ипд Реп демт- 
ре, уогп Безопдегв Фен ипд ш дег апздеБисшекеп Ме 
БогвфепагНа, а5о зейг у1е! загкег ипд |апдег БеПааг! а!5 Бе! 
Т | Еапе! П ез. 

Тегайе да! аБег зейг Ее Безсрирр!, ге Се ай ме Бе! 
Т 1 :апе!Пез. 

Ап дег иКеп МапЯ!Ье! (АЬБ. 3) 158 дег Напр айп(2 1) 
е асб ипд Без г! пиг дедеп деп ат Епде гууегаскдеп Мог- 
гапп (22) епеп зсмаспеп МеБепгапп. Пе оуайе, ап Капде 
Ееп демтрепе Кер!ае (г) #гад! епе Кгшпте ЕпдБогв!е. 72у/- 
зспеп дег Реп депеНеп Ке райе ипд дет Моггайп дге! Бе- 
Паа е 5НКе, (Ь). 

Ап дег гесп еп Мапа! Ье! (ВББ. 2) 1< дег Напр!- 
гайп гмегасна, Фе Ке райе 15: зсрагег аБдедгеп??, деш!- 
Пспег депеК, 7зсвеп Шг ипд дет Напргайп гуе! Бепааге 
ЗиНе ип4 еп Кешпдег, ат Епде Кгапгагд пи! Киггеп зйаБ- 
сПпеп Безе г ег, ап дег Ваз!5 апдезспмоПепег Апрапа (а). 

Ое дгедПедпаеп, аш дет даБодепеп ЕпддПедз пий |ап- 
деп ЗтпеззйНеп Безешеп Ап!еппи!еп (В5БЬ. 1) зпд ДсР! 
ап деп уогдегел ппегеп Капд дег Ап еппепагоиБе дезеШ ипд 
БезИгеп еп МЧеБепаррс еп (х) шпеп аш дет Епде ез 2. 
СПедез 

А иззепаз!?е дег 1. Мах! еп пий пешо Кга Шдеп, 
Кготгоеп ипд Тапдеп деББгашпеп Водепгайппеп. Де ппегеп пог 
мета зсимаспег а5 Фе диззегеп, 2 зерг Баззе, Бемитрепе, 
Гепе МеБепзаБсПеп зтд екс Е ги ПЬегвепеп. 

Оте | ппепаз! е дег 1. МахШеп (АББ. 4) г2епдеп Деп 
БеКапо!еп Ваш ипд ипегзвспедеп з1<П уоп Ддепеп дег ТФа- 
пе! Пез пиг догсп Фе ашНаепде Кгге даз ат Епде епае- 
зе еп Ризе!з. | 

Ое Епфарреп дег 2. Мах! Пеп (АБЬ. 5) зпд п!! Кейшеп 
уоп деБодепеп, уогумедепд рагаПе! |ашепдеп, зейг Еетпеп 51аЬ- 
сПеп Безей!, уексПе ЦПЬегаиз Дсп! зепеп ипд сп Бе! з(агКег 
Мегагдззегипа (АБЬ. 6) ав дйппе Накспеп ги егкеппеп деБеп. 
"езе Кешеп БИдеп глме Сгорреп мексве зсгад ги епапдег 
де ей зид, уогп ипд Аиеп аБъиеспепд уепашЕепа. 

Везопдегв спагаК!епз!зсп деБаш зпд Фе КТтегег! 0 ззе 
(АББ. 7) ипд дедепйЬег Т  апе!Пез дигсп Фе Вгейе 50- 
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мо!!! дег Тазвег а5 аисПп дег ппетшарреп апздегеспе!. Ге 
Тазвег 59, аБдезепеп уоп етпет Киггеп Ваза4Геде п (ПзБег- 
етпз!типад по! Т1апе  Нез  ипдедПедеп, ат пепгапде 
гес сп Бемитрег ипд ег аи тИ гмер Епзсрп!#еп уегзе- 
Пеп, мейспе ПеБеггезе уегиуипдепег Седдгепгеп уогв!е!- 
еп. Ат Епде гадеп, Фсн! пзБеп е штпапдзг дедгапав, ге! 
5сптае Гаррс вел уог. Оте Газ! диадгаНзсреп, ит Мега!ейс! 
пи дет Тазег зейг дгоззеп |ппешарреп гедеп деп ппеп- 
ипа Епдгапа ге сп БеПааг!, деп ер егеп п пейпгеге Огирреп 
аБдезе!#. А! дег ппегеп ЕсКе 5зФеБ! еп Киггез, К15зепагидез, 
ФснЕ Бепаатез АпрапдадеБ!4е. 

Ргородйе ап деп Ве! пеп ипеп пидепйз ши зо |апдеп 
Зхаспетп ме зе Бе! Тапейез уогкоттеп, ат Ргород# дДез 
1. Вепраагез ЕеШеп з1е зсвешпБаг, п дет зе еймаз гиг оейе 
дегоск! 3. 3. Вепрааг иЧеп ат Ргороф! ти! 3 засвеш, 
айе Киггег а5 Фезез СПед Бгей 155, даззеБе а г. 4. Заспе! 
ишеп ат Сагрородй. 7. Вепрааг ипеп ап Рго- ипд Сагро- 
роди пт! 3 -+- 8 зпаспешм, аПе КОггег а5 Шге СПедег Бгей. 

ЕпдгапЯ Чез Сагророди пебеп дет Сейепк ап айеп Веш- 
раагеп апззеп, оБеп ипд тпеп пи! етпеш дезсШоззепеп Водеп 
етег 2айпсПепзаде. 

7. Вепрааг дез </ оппе Безопдеге Аизгесйпипа. 
1 дег Ноетайе дез Когор ез Еапд 1<н Ка! К-Кезег- 

уеКбгрег уоп ипгедейпазз?4 Бипбгпидег Сезгай, себг деш- 
Нсн дезс с еЬ Фе етгепеп 5с степ уоп апззеп пас шппеп 
дипК!ег мегдепд. Моп Фезеп. зспоп пи! Кеет Аидеп егкепп- 
Багеп Сопсгетешеп зпд пейгеге уогпапдеп. 

Ое Реородеп- Ехороде зшд аПе дигсп еше Гешпе, 
меШа-геШае, Фси е 5типКиг уеглеп, теке аБег п Ва!зат- 
Ргарагаеп ипя<Баг мг. 

Оте 1. Р!еородеп дез с/ зт4 дедепйрег ГТ. апе- 
ЕНез аиздеге!сипе!: 

а) дигсп епеп загКеп, пас аиззеп ипд еп депстееп, 
1пеп аБдезсПпгад#еп, ат Епде Бгей! аБдегопдейеп ипд апззеп 
дигсй Вис загк аБдезе еп Еоплзавг дег Ехородйе (К. АББ. 9). 

Ь) дигсп даз Епде дег СгипдаПедег, дег ЕпдородИе, 1пдет 
ез пи! епешт еп! сп |апдеп Еогван ей йБег Фе Ва5!5 де 
ЕпдаПедез Мпаизагей. 

с) дигсп Фе Епдайпедег дег Епдородйе зе 5 (Н) п деш 
че Аиззегз! уегфйппЬ Папа ипд рейзспепагна апз1ашЕеп. 

Висп даз Епде Чег ЕпдаПедег дег 2. Реородеп (В5Ь. 10) 
гесппев ЗП аиз дигсп етпе зсРгаш а дедгеШе аБег КОггеге 
РейзсПе. 

Ое Ехородйе дег 3.--5. Реородеп дез с зтд уоп ра: 
гипде!-дгеесаег Пезка! аБег ойпе Везопдегпей. Ше 3.--5. 
Епдородйе зтЯ База! ап ппепгапдз догсп епеп |арреп ай5- 
дегекипе!й, мекНег апз зейпг дгоззеп ОЮгйзепгеШеп пи! 
ашКаПепй дгоззет Кегп Беден. Пе епгепеп КапдгеПеп 

Це 
“хо жа 
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гадеп БисКкеПд уог. Оаз Епде дег ЕпдородИе зрипд! а!5 Бгей 
 аБдегипдеег Гарреп пас епдмагз уей Негацз. 

Моп деп Реопегдйеп ипд Шгеп Ерипегеп 156 Кетез догсБ 
Безопдеге (Цгбззе оЧег Сезай аиздехгексипе!, Те!воп НичЧеп 
аБдегипде!, 

Ое Пгородеп (АБ. 8) Пабеп дедепйЬег Т 1 апе!Нез 
епеп ме! рг! пт! !уегеп Спагакег Бемайп, пдет зе ешег- 
зейз Епдо- ипд Ехорад! Таз: дейсб зкагк епъсКей гедеп, 
апдегзейз Фе ВазадеепКе Бедег пс Е дедеп етапдег уег- 
зспоБеп зтд. Оаз Епдород! Бе! ат Гапде ит 1/--3 Бишег 
дет Ехород! гигйсК. 

МогКот пеп: Ог. Вигезс! заттейе уоп Дезег 1п- 
гегеззашеп Еогт, ме спе ешпеп у/съНдеп Вейгад Е0г деп 
Епдет! 5 тпиз дДег Бшдапзспеп Башпа БедешеЬ, ш |5Кег- 
Ое е дез ВаКап ипд гзг 2 «/ ипд еп |ипдез Пегат 1. Ш. 25 
11 дег Модпайа- Ное Беш ОП»те Сегото. 

3. Тгаспеопзсиз Бшдапсиз п. 5зр. 

с“ 12145,-- 17 пт. 14., Ф 15 1,-- 16 тт. 14., |. Ф 11, пт. 
Оезе АгЕ 158 хуаг по гме! Нд еп дезаптей могдеп, дог! 

аБег гуейеПоз пиг а5 Раси! а! Туег Везиспег апдегоНеп 
могдеп. Пе ТПеге Ддег епеп Ндте (Бе КапиКоуо) зпд аш 
дгаидеБет Сгипде тагтоги# ипд годе! дигсп еп ашНаПепд 
д0ппез НашцКейе! апздеге«ппев Фе Пеге дег апдегеп Но е 
(Бе Гомебсп) дадедеп Без йгеп еп погтлаез Нашвкейей ипд 
аш  зармагаспет  Дгипде меззспдеБе Хексппипдеп ипд 
гмаг |едегвейв епе КеЩШе НесКке ап дег Ваз!5 дег Ерпегеп, 
айззегдет ашдепеШще Ницеглр!е! дегзеБеп. 5з50опз! аБег зИт- 
пеп Фе Пеге Бедег Ешпдр!аге 1п едег Ния сЕ уойПКоттеп 
гйетапдег ПБегеп. 

Чт Фе уегуапбспаНнПсве ЗЖеПипа Фезег АП п дег е?! 
зспоп еп! сп агепгежпеп (СаНипа > депашег Гез#7из!еПеп, 
уегмезве сп аш пепеп 10 |5зородеп Ашваг, шп Деп 
5иг. Вег. Яд. Цезейзс. па, Егешпде, Вейп 1907, Хе 8, 
патеп сп ашЕ деп апа!уНзспеп зс! 0ззе! дег Сайипдеп, Ппег- 
даНипдеп ипд Агеп, 9. 244-274, пЬпдепз дег апзЕгИсрайе 
5с10ззе!, змеспег Б15Пег пЬеграпр! Е0г РогсеПТоптдеп 
БетдеБгасНЕ муогдеп 15. ; 

п Фезет Зс | 0ззе! 158 Би! даг!сиз ишег А, а епги- 
чеПеп, 9. Н. Фе Рогеп одег Рогепе4<Пеп дег Ериптегепдгйзеп 
5 ап аПеп РегеопегдИеп чуе! уоп деп зейзпгапдегп Дег 
Ерипегеп аБдегйсКк! пасп ппеп, МИ дег Цире зшЯ Фезе Ро- 
геп ат Бездеп ги егкеппеп, аБег пиг Бе! епзтп аБде#госК - 
пееп пдмдишт депа зоапде Фе ОБетаспе пос уоп А!- 
сопо! Бейвис Ее! 151, ПеБеп зе сп уоп гег Цтдебипа шспЕ аБ. 
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Медеп дез сеп Рдтепез Капп тап Фе Рогеп аишсй пКго- 
5Кор! вс пиг дапоп Впдеп, мепп птап даз Рдтеп! змедргарапг+, 
Пе г/15сПеп деп Наспеп КосКепросКегспеп де!едепеп Рогеп 
одег РогепГе! дсПеп дег Ершпегепдгзеп з19 еглеБйсп 
Кетшег ав Бе! Ба сиз ипд Педеп посп Бедешепд пмейег 
пасп шпеп у е ашз Годепдег ПеБегас ! депашег Пеглогаз НЕ: 

бшреатсиз п. зр. 

Рогеп дег 1. Ерипегеп 
дез Регеоп ат (Дгипде ЧДег 
Могдегар!е! деедеп ипд уоп 
бейеп- ипд Могдегапд да!е- 
Те ме!!! епНегп дег 2. Ер!- 
глегеп еБеп а!5 уот зейеп 
ипд Могдеггапа Газ! а!е1с! ме! 
оБзйеП зпд. Падедеп зпд Фе 
Ро-еп ап деп 6. ипд 7. Ер!- 
гпегеп уот Ничеггапд пиг 
мета мейег а!5 уоп зейеп- 
гапде еп“егп!. 

Баййсиз Уегвоер/? 

Оте Рогеп дег Ерипегепдги- 
зеп збеПпеп ат 1. Регейопега! 
дет Аизхепгапде 21/,-3 та! 
пайег а!5 дет Могдеггапд, ап 
деп 2. Ерпегеп зтд 91е уоп 
Могдег ипд Ниеггапй 12/, 
па! мейег а15 уот зейепгапа 
еп“ег!, Ап деп 6. ип 7. 
Ертаегеп гедеп Яс Фе Ро- 
геп уотп Ни еггапд дге!- 
па! мейег еп ег. а!5 уопа 
бейепгапде. 

ша депапоиеп с | 05зе! 158 Би!даг!сиз шмег ЛА, а, 1, 
а5о пеБеп сагси!а из В. |, ипд сапсаз115 Мег. егиогдпеп, 
уоп месПеп Бетдеп Апеп ег 3 имегвспетде! диги Фе ме! Нейе- 
геп ЕпБис ипаеп ат Ничеггапд дег 1--3. Ершаегеп ипа дайег 
аисп дигсй зрИигеге Ерипегеп-71р!е!, 0Бпдепз аБег ашсп уледег 
дигеп Де Кетегеп ипд ме! мейег пасв ппеп дегйс еп Огй- 
зепрогеп, уекпе Бе! Фезеп Апеп апосп зепеп „е Бе! 
Ба # 1 сиз. 

Оег Би|даг!сиз ип!егзсредев з1сП уоп агсиа!из В. 
Г. опд Еог!дег Мег. диогс деп у!е! дгбззегеп МйеПарреп 
дез Кор!ез, дигс аБузспепде Рогепзейшпа дег Ерипегеп- 
дг0зеп, уоп га геБига! ипд СПепоззеп дигсн деп аБдегипде!- 
зитрЕмпКендеп МиеПарреп ппд Фе |апдегеп Б5ейешарреп, 
Шегдогсп ипд Фе уе! Кепегеп Еритпегепрогеп аишсп уоп 
глозагепзя! < Мег. ипд !гаспеа! 15 В. Г. 

Моп га! Кет Вга. ипд а 1 п!з ОоШ. 156 ег зобог! 
дог Фе ме! дгдззегеп Зейешарреп 20 ишегзспе еп, дапг 
аБдезеПеп уоп Дег "оа! уегвсШедепеп З#ешпа дег Югйзепрогеп. 
па ЦеБпдеп ПеБе 1<п посп Еодепдез Негуог: 

Пе!ззе!4Педег дег Ап!еплеп Газ! де 1апад, МиеПареп 
Чез Кор!ез пиг мета КЮггег а5 Де зе сПпеп, а5о Кга й 4 уог- 
гадепд, аБдегипде!-дгеесКа, ап деп зейеп дегаде аздедас +, 
пи деп бейешарреп зЕцитрГ е М/тКе! БПдепа. 

Пе дгоззеп зейепарреп, мекспе Фе 1. Ерпегеп ейуаз 
ПБеггадеп з14 уогп Бгей аБдегипдеЬ апззеп дегаде аБде- 
зспп еп, Тегайе ипгедетазяа гегтеш ипд зЕштр! деКдгп!, 
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Фе Ниеггапдег пиг пИ епзг Реше зсуаснег Кпб# еп, Кор! 
опа Реоп еБеп аз дазкбги, Сезай зопзв е Бе! деп уег- 
мапфеп Апеп, а!5о Тезвоп шпдейигсН. 

Сагрород! ат 7. Ветрааг дез с/ оБеп пт: дег БеКаппйеп, 
дгатаг! 1 аеп Ге!з е оп Епмейегипа; дкзе гекн! абБег, 
тшдет зе У<б пп Водеп пас оБеп 1618, пЬег 2/3з дез СПедез 
(Бе Ба сиз пиог ПБег Фе База!е НаШйе). 15сНород#! ишеп 
ит Ргоб! Газ! дегаде одег е! аиздеБис е (Бе! Ба 1 сиз 
кга 4 апзазБис е!) оБеп ппеп, Биег дег Ми#е пог пи! |ес ег 
СгиБе, (Бе Ба! #1 сиз Не! апздейб). 

Маппспе Реородеп дапг ме Бе! Ба! сив, а!5о Фе 1. 
Ехородйе ат Епде п етпеп НогпагНаеп, пасп Рилеп ипд аиззеп 
дебодепеп Рогкав ацздегодеп. 

МогКот теп: Моп Ог, Вигезсй пигде Фе Аг 1п Дег 
СпатдизсйКа ОпрКка-Нб е Бен Попе КапшКоуо, пп |5Кег-Ое!е 
егреше?! ипд гмаг ап 9.|Х. 23 аизег епет / (мексНез ме! 
дипК!ег ратзпНгЕ 15: а!5 айе ФФ) 6Ф оБпе ип4 2 ф п! Ауо- 
ЕегдПеп, аПе аБег оппе Вги. 

Тгаспеот!зсиз бшгаг!сиз Бигезсв! п. зиБзр. 

пепое ср уопаша ете Еогт, хмеспе уеШе<!Е апсП а!5 зе! Б- 
5бппд де А ги Бенас еп 158, маз |едосп егз! дог! га ге!- 
спеге пд/диеп епкс едеп пуегдеп Капп. Моп дет ес еп Бо !- 
даг! сиз ипегзсПетдев зе зсП: 

1. дигсп епе е!пРасНе Кор! !е!5!е, ме! спе пп Водеп 
(Ме Бе Ба си) Фе ЗзИепарреп уегътде, а5о п! с! а!5 
Ми еПарреп уоггад, 

2. дигсп Фе епзсШедзп дгдззегеп, аБег з0п5! дапз че 
Бе! Би!даг! сиз ей уоп Деп бейепгапдегп тйпдепдеп Огй- 
зепрогеп, 

3. дигсп деп зсМапКегеп (мгейек!Е ашсп Кетегеп) Кбг- 
регац. 

МогКот теп: Еп еп24ез Ф оппе Магзиршт, уоп 12 
тт. Гапае, дгашдеВ по! зспуаго! спег Маглопгипа запт! 
ап5 дег Но е Мийг Бе! Ко!е!, 30.|Х, дезатте! уоп ММ. Каде. 

Тгасвеоп!зсиз басиз Мегй. 

Ное Медепк Бет РаКкашйга пп Уга а - Веггк 10. |Х. 
гме! с, зсимагг, |здегзвейв пай Папаггеще мей5зИспег РесКе 
ипд  гоШспдеБеп  Ерипегеп-Ни егесКкеп. | Цгородеп - Ехо: 
родНе п дег ЕпдраНе го са 14. 13", пт. 14." 

Мозспа Себгде Бет  Огадаву!!-Козег 950 п. НбПе 
31. М. 14 ти ЕпБпопеп, дезапте!й уоп Ог. Вигезс!. 

4, Меше Тпспропзсиз-Агеп. 
а) Ти сПоп!зсизв, ЗпБдеп. Ва! Капоп! 5 Киз п. зиба. 

п деп пе еп СПага“егеп, патпеп сп ашсн ит Ваш Фег 
МипдмегКгецде зспПез5! з<п ФДезе Сгирре ап Де йЬпдеп Цо- 

10 
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ТегдаНипдеп уоп Тгвспоп!всиз ап. (АБЬ. 20). ОПигс Фе 
НбсКегспеп дег Тегдйе епппет се ап Апдгоп!зсиз. Цт 5о 
пегкъуйгфаег 156 Фе Табкаспе, дазз Зе зсп ип Ваш дег пап- 
писпеп Реородеп (АЬЬ. 17 ипЯ 18) дапг ашаПепд ап Ви- 
гезс Та (АББ. 9 ипЯ 10) апзс ез, дет зе зпоп! пий: Дезег 
ОБегет: | 

1. ша ВезИг епез Кгай деп, Бгейеп, зсргад пас Ниеп 
ипд аиззеп депс ейеп Еопвагез ат Ехород! дег 1. Реородеп, 

2. 1 деп з#аБсПепагна дйппеп ипд п епе Гепе Пе!зе! 
аиздегодепеп ЕпдаПедзгп дег Епдородйе дег 1. Реородеп, 

3. пш дет Отуапде, дазз Фе СгопддПедег дег Епдоро- 
де дег 1. Реородеп ат Епде п епеп з#агкеп Копван апз5- 
дегодеп зтд, меспег мей ПБег Фе Ваз5 дег ЕпддПедег Н!- 
пашз гадЬ 

4. ш деп 2. РМеородеп ипф гмаг Безопдегз ашсп дапп, 
дазз Фе ЕпдаПедег дег Епдзродйе пп Епдзшск р! Ок ИсА загк 
уегссита!еп ипд гидей<П зспгашЬта дедгеп зпа. 

ПедепйЬег деп уейеп зопзИдеп Ппегзстедеп уоп Виге- 
зс!Та ипд Ва! Капоп!зсиз пцз5 пап Дезе пмейдейепде 
ПеБегетзиттипа п деп папп!свеп Реородеп а!5 ууииК сп 
"ОБеггазспепд Беге!сппеп, гита! Беде Еоглеп апз Нд еп Чез 
|5Кег- ОПигсбБгис! заттеп. 

сп ПпаБе дайпег аисп ап Фе МбайспКкей дедасЬ, оБ Фе. 
Ва | Капоп ! зсиз псПЕ а!5 Оидепогтеп дег ВигезсПТеп 
ап дегазз! пегдеп КОппеп. ПШезе АшНаззипд тизз |едосП уо- 
Коттеп аипззспе!деп, депп : | 

1. зпд Фе Ппйегвстеде пп Ваш дег МипфмегКгецае, дег 
Апеппеп оп апдегег Огдапе Мег г ме г0 дгозз, пап Бгаш БЕ 
г. В. пг фе ЮеГег ззе АББ. 7 ипд 20 ги уега! сеп, 

2. ПаБеп пиг Ме спеп дез Ва! Капоп!звсиз пи! Маг- 
зоршт оп ЕгъБпопеп уогде!едеп, мекспе пик ме! поейг а!5 
Фе ПаБе Сгбззе дег Вигезс еп апКуезеп ипд 

3. педеа Фе 1. Реородеп дег Маппспеп пот дег дго5- 
зеп АейпспКей досп ашсп Цп!егзстеде, депп Дзг Копбав ат 
Сгопдайед дег Епдородйе 15! Бе! ВигезсБта Кигг ипд де- 
гаде, Бе! Ва | капоп | зсиз (АББ. 17) дадедеп Гапа шпа деБодеп, 
дег ЕойПзав: дег Ехородйе дздедеп 15! Бе! Вигезс Та зсппта- 
1ег ипд ппеп еп асп, Бе! Ва! Капоп!зсиз аБег Бгейег опд 
ппеп аиздеБис е! -- Пе дапге Сезай дег 1. Ехородйе уоп 
Ва! Капоп! зсиз ме Е уоп |епет а дигсп дгдззеге Вгейе 

- ипд деп Цпзапд, дззз дег Еогваб пп Мегтайов г2ип ПБпдеп 
ЕхороЯй ме! дгдззег 15. Ге Сезай дег 1. Реородеп уоп Ви- 
гезс та ипд Ва! Капоп! зсиз пойзз#е, мепп глап |еЖеге 
а!5 )идепдЮюгт дег егдегеп ашНаззеп мое, зсп а5о дегаде 
ипдеКег! уегпайеп, д. В. Фе ешГаспегеп Р!еородеп дег АБЬ. 9 
п)зяеп ги деп Ва! Капоп!зсиз а5 деп упе! Кетшегеп Пе. 
геп ипд Фе дег АБЬ. 17 ги деп Вигезс еп а!5 Деп дгд- 
ззегеп дейдгеп. Зопй ге! ашс фезег УЛлфегзргисп дазз уоп 
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епег АиНаззипд дег Ва капоп!всиз а5 фидепфспе Ви- 
гезсП! еп Кетпе Кеде зеп Капп. 

„ Тпспошзсиз (Ва! Капот!зсиз) согисшайиз п. зр. 

(495? тт. Ф 6“, пт. Папа. 

Кбгрег де Бс! 1ме!55, ипратепНи. ипд ойпе ОсеПеп, Фе 
Тегдйе гит Те! г! гбШсп-деБет Сепппзе!. 

Амеппеп (АББ. 40) ап 3. ипд 4. БспаНдПеде апззеп па! 
е епет, ат 5. п!! дге! Безсрирр!еп Могзргйпдеп, Пейззе! ип- 
дешШси 7--8 аПедпа, Фей! БезсПирр!. 

Агфепошеп 1п дег Епдпайке дез 3. СПедез пи! 7--8 ап- 
деп, д0ппеп з!аБспеп. | пКе Мапд Бе! авп!сн дег АБ. 29 (уоп 
В реа нити гесте МапдЬе! авийсп АББ, 30, аБег Фе 
КеБраНе пи! Вогз#е. 

Епфарреп ап д-п Ни егеп МахШеп дег АБЬ, 16 абп сн, 
аБег дег зрай ме! зспта!ег ипд Фе Бедеп Гаррспеп д/е!<П пуей! 
уоггадепа. 

Аиззепазе дег уогдегеп МахШеп п! 4 Кга ! !деп ипд 5 
д0ппегеп 7аппсПеп, гуу15спеп дег Кгай деп пос пи! гууе! Ь|а5- 
зеп заБеп. ; 

Ап деп КТеГег!0ззеп (АБЬ. 20) над даз Епде дег 
ппепарреп епеп Бебаапеп Кеде! ипд епеп ЗЕ |едзгзейз 
пеБеп детзеБеп. Оег Таз ег 15: Бгейег а5 Бе! Ддеп То! депдеп 
Ур? Топ зсиз - А еп ипф ге1а! ги ек! а!5 Кес!е епета!- 
дег СПедагепгеп ап ппепгапйе. гме1 деиШсве Епзсппо#е пипа 
М огзргопдае. 

1. Ветрааг ипбеп ат Сагрородй пи! 3 Гапдеп ЗЖасвет, 
дегеп пи! Негег д г |апа е, ап Ргород# тИ 3 Еаз! дееп ип- 
Тегеп Заспе, 2--7. Вепрааг ишпеп ап Сагро -- ипд Ргород!! 
аппсп БезтасПе(, егзегез пи 3 -4, |еегез пт! 2--3 Заспеп, 
Фезе ап 51 оппе АиКснуеПипа. 

АПе Ваетрааге ат Епдгапд дез Сагророди оБеп и Во- 
деп пи Хабпспепгее. 

7. Вепрааг дез «/ е! Расй, ат Ргород! оБеп ап Епде 
ги: Дет НаагЬйзспе!. 

Тегайе дез Регеоп ипд аис! дег Кор! ипгедетазза аБег 
кга 4 девбсКег!, Фе НосКегспеп уоп уегзседепег (гззе, 
Фе загКегеп уог дет Нифегапд п епе гедеаззде Кеше 
деогдпе, Реоп пиг пи: зейг зспмасПпеп КпоКкЛеп. 

МКгозКор! зе! егвспепеп Фе НбсКегспеп еБеп аз гесри 
уегзстедеп дгоз5, гид! е егКепп! пап, даз 51е апз дег Меге!- 
пдипа епег зспиррепБогз#е пий ейпег На БКге15! бглдеп зспирре 
Без ейеп. 

Зейепгапдег дег Ерипегеп зо д1сБЕ ми Гетпеп даз1деп, 
зригеп 5спйрреПеп Безе, дазз 51е дедгапа! Фсп! пеБеп еш- 
апдег з!еПеп. 

72а1зспеп дет зейепгапде ипд епег зебг Еепеп Це пе- 
Беп детзеБеп пйпдеп п епег |апдазгейе гегвгеш зсПууег 
егкеппЬаге Огйзепрогеп. 
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Реошегайе пй етег Гетпеп НбсКегспеп Опеггеше. 
Айе Реородеп ЕхородЧе оНпе Безопдеге 5иК!г, Фе 3. 

ипЯ 4. аБдегипде! дгейескта по! Еаз! дегаде аБдезсргад!ет Ни- 
Теггапд, Фе 5. паср Риеп дгеесКа уоггадепд, даз Ни егепде 
аБдегипде! зрИгулпКейПа. 

Ге зспоп оБеп Безргоспепеп 1. Реородеп Яез с/ (АБЬ. 17) 
Базйгеп пиг ат Аиззешарреп дез Ргород! (рр) меШде Згшкиг 
ипд ат Капде бсп0ррсвеп. Оигсп деп дгоззеп, ат Епде аиззеп 
аБдезиит еп Еопвар дег ЕхородНе мпд апззеп етпе Не!е, Таз! 
упКеПде Вис! еггецпа!. па Мегдек! п!! ВигезсН!а гадеп 
Фе 1. Ехородйе уе! епдег пас Виеп Пегашз ипд дезпа!Ь 
Нед Шг Еогва г дегаде ипег дет Ногпаг!д пасп апззеп де- 
Бодепеп Епфопваб дез СгипдаПедез дег Епдородйе. Вис Фе- 
зез БезИг апззеп епе хмейе, Бодде Вис. 

Ое 2. Меородеп дез «/ гедеп Деп Турспеп Ваш Фезег 
Огдапеп дег СаНипад Тгспоп!зсиз, Фе Епдайедег дег Еп- 
дородйе зтд Газ! доррей зо 1апд ме Фе ОгипддПедег ипд ат 
Епде апздегейсипе! дигсП епеп д0ппеп, ециаз зргаПд дедге еп 
Еогка?. : 

Тебвоп Бш/еп 1а дег Ми !е удШа аБдегипде!. 
ОПгородеп депеп дез Тг! сроп! зсиз ГепеБгагит 

(АБЬ. 27) анп си, аБег Фе ЕхородНе 1п дег Сгопдпа Не пос 
ЯсКег, патепШсп аБег Де Ргородне ат Епдгапд 1 ппеп 
п! сАЕ  аиздеБис Ее зопдегп  дегаде аБаде- 
зсргад +. 

па Сгепгде е дез 6. ипд 7. Регеоп-бедтепез Апде! 
сп уепга! Бе! с ипд Ф Цедегзейз еп дешШсп дезс с ейег, 
уогп Кешпа итдеБодепег Ка/К-Кезегуекдгрег (АБЬ. 19) Деззеп 
пегез Бе! мейет ат дипКе!зеп егзсрешв, ме пп дег Ме 
даз Цв Де пое!5!еп зе ис еп дигсрзенеп пизз опа даПег 
Мег ап з#агка#еп деБгосПеп мг. 

МогКот теп: иа |зКег- ОигспБгис лмшгдеп 9 (/, 
4 Ф ат 9. |Х 1923 уоп Ог. Вигезсп ш дег СПадизсвКа -- Нд е 
Бе! КапиКоуо дезатте!, дагшег еп Ф уоп 61, пт. |апае, 
мекпез ип зетшет Магворшт 8 Епогуопеп кад!. (2--2--2-+2). 

Ь) ТгсНноп!всиз, биБаеп. З5р Поп! всиз Касоу. 

1. Тиспошвсиз (ХрИоп!зсиз) епебгагит п. 5р. 

/ 3-31, пт, Ф 3--38/4 пт. 1Гапад. МОШд ме!ззе ципа 
Бипаде Ап. Тегайе пий зепг Репеп, геггешеп КпоКкПеп, 
мекспе уог деп Ничеггапдегп ат Регеоп етше Опеггеше 
БПдеп. 

- бспаНдПедег дег Апеппеп аишззеп оппе ВисКе!, аБег Де 
Зспоррспеп мее Фе дапгеп Апйеппоеп Бек!едеп, БИдеп ат 
4. ипд 5. зспайдИей апззеп пейгеге ш дгеескде Ругапидеоп 
де еШе Огирреп. Пейззе! ппдешШсп 4-4Педпа. 

3. СПед дег Апепощеп аш дет Епде пИ метдеп 
ЗТаБспеп. Це, 
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Барни, 
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| 1п Ке Мапдве! (ВЬЬ. 29) ат Епде 3-4 ганта, Чег 
Бгейе Моггапп 3 ганта, Фе е/Шогпде КеБраНе пй Вогз!е 
ипд ге! КготЬогвеп гу зспеп Бг ипд дет Моггайп. 

КесЬте МапЯБе! (ВБЬ. 30) пи 3 Епдгайпеп, уог ЧДеп- 
зеБеп дег да де Харгеп п!! етег Кпо!сПепгозейе, гуузсПеп 
Тарбеп ипд КеБраНе пшг епе КгиттБЬогв!е. 

ппепаз! дег уогдегеп МахШеп пий! дге! Киггеп, Бейагг еп 
Кедеш, дег Аиззепаз! пт! 3 3агКегеп ипд 3 зсРуас  згеп зоме 
пейгегеп п-сн Кепегеп Кготтгайпеп. 

Оте К!ебег Ей ззе епппегп глуаг зерг ап Дефепдеп уоп 
Ва! капопзсиз (АБЬ. 20) досП 15: дег Тазег у!е! зс апКег 
ипд ап Епде зсртайег, аисп Реп! еп ап дет |е!сп! ешдеБис!- 
зееп шппепгапде Де Бедеп зи деп АБзерипдеп, мекПпе иг- 
зргопайсНне СПедег апдешеп, уоПзапда. 

ОпегНасне дез Кор! ез ипд дег Реге!оп-Тегдйе пп! 
гег5гешеп Гепеп 5сПиррепКпо! сПеп, ап депеп ипег 
епе Вогз!епзспирре БейеШа 158. па Мегайсп тИ Ва! Капо- 
п зсиз зтпа фезе Кпоспеп егтзБПсп зсплуасПег. 

Зейепгапдег дег Тегайе па! бсрйррспеп, меспе пс ме 
Бе: Ва! Капоп! зсиз Яс! дедгапа! зтейеп, зопдегп шп чме!- 
Теп Арз апдеп. Ерипегеп пи Ретег КапдИипе аБег обпе 
Ргйзепрогеп. 

Сагро-пд Ргороф! ат 1.-4. Вепраагли! 42 зйа- 
спреш, дег уопесе ат Сагрород# ат |апаз!еп. АПе Вештз!а- 
сПпе! зп уоп е! пРасПпег ипд дегадег Еогт. Вепе Фс!! 
пи ХФеПзгиКшг ипд Зспирреп Бенеде. Пе ОБег!аспе дег 
Тегайе гед!: аиззег деп Кпб сеп ипд Зсрорревеп пос етпеп 
зейг дк еп Везаб по! Аапззегв! Еепеп ипд Б1аззеп уогл!едепд 
рагайе! ипд п ипгедетазядеп Кешеп дезеШеп | апазз!аБсПеп, 
Фе аБег пиг Бе! з#агКег Мегагбззегипа дешШсН ги егКкеппеп за. 

7. Ве! прааг Яез с/ (АББ. 28) ап Сагрород!!Е ип- 
(еп пй епет «агк уоггадепдеп, аБдегипдейеп ипф поебгеге 
ЗТасре!Бопеп Надепдеп НбсКег, (Б) мог детзеБеп пи! ешпег 
Етегеп ЕтпБис!Ешипа ипд иошеп ап Епдгапд дез Мегоро- 
Яд: п! етег Деп Бспйррснепагирре. Пигс деп Сагрород!- 
НосКег ид оНепЬаг етпег дег Сорша Фепепде Сге! Руог- 
гтс АЕ ипа НегдезеШ. Ргород! ат Аиззепгапде пИ ешпеп 
Катт зпаНег Нааге. 

О1е 1, Р!еородеп дез с” (ВАЬЬ. 26) епкргеспеп диг- 
спаиз дет БеКаптеп Туриз дег Бр! оп! всиз - Сгирре ипа 
зт апздегесппе! догсп еп сп зсШапКе ипд пт ете дге!- 
ескдае ЗрИихе апздегодепе, апззеп епдеБис ее Ехородйе. Ше 
ЕпдаПедег дег ЕпдородИе гедеп ппеп уог дег Ме ете 
гесте АБзегипа, зпд т дег СгопфраНе деш с! ипд 11 дег 
Епдпай е зслуасп зспгад дезге!Н. 

Ап деп 2 Р!еородеп дез «/ Без И! дег зитрАмпКе- 
Пдае Епдгапд дег Ехородйе п дег Ми е епе Нагспепдгирре, 
Фе Ргородйе апззеп п епеп дгеескдеп 21р!е! уогдегодеп. 
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Оаз Епдайед дег Епдородйе 15: дгеита! зо |апд ме даз Сгипа- 
айед, 1п дег Епдра е заБбагна д0пп, ип гойНегеп Огийей 
дег Кппе пт! гме! Кейшеп зейг Гепег сопуегатгепдег, Киггег 
отаБсПеп Безе!, даз Стопдайпед Карегзеп ипд пасп епдууаг!5 
уегзспта!ег, ат Епдгапд аБег 1птег пос! Бедешепд Бгейег 
а5 Фе Вазв дез зсптаеп ЕпдаПедез. АПе Реородеп-Ехо- 
родйе обпе ХейзииК! г, Фе 3.--5. депеп уоп Ва! Капоп!5- 
сиз зейг авп!с!. 

Те5оп Нпеп Бге! аБдегипде-аБдез#. (АББЬ. 27.) Ап 
деп Цгородеп гадеп Фе СейепКе уоп Епдо-ппд Ехород! Ее! уог, 
даз Ргородй 156 1ппеп ап Епдгапд БеЕ ипд Газ! мтпКеПа апзае- 
Бисре+. : 

Могкоттеп: и Тгпомо-ВетгКк заптейе Ог. Ви- 
гезсп Фезе АгЕ 1 глепгегеп Рагспеп ипд гмаг ап 31.Х.24 п 
дег Соета-Родзга-Нб е Бен Поге ВеЦаКомес. 

2. Тисвотзсиз (ХрПотвсиз) бигезсй! п. зр.. 

Епе 3 тт. 1апде, дгашмеззе АгЕ пт! 3-4 Песпмаггеп 
ОсеПеп, меспе п деп пе! еп Сага  егеп пп ЕепеБгагип 
ОБегепзитп, 

Апфеппеп пий ипдешШсп 4 дйедпаег Пейззе!. 
Везгаспешпа дег Вепе ме Бе! зепеБгагит адег де 

Сеа! дег заснет 156 пср! еп асп зопдегп дйпп-гйБеп- 
Ебгтта (АБЬ. 23), п Деп зе еблаз ац дезспмо Пеп 
пипа 1п дег МИ е те!5: ебуаз епдезсппйп! егзспетеп. Шез ай! 
зомо ! Его Фе К0ггегеп а5 айсп |апдегеп сЖасе! аПег 
Ветпрааге. 

ОПаз зсрмагге Ратеп! дег Осейеп 156 50 гизаптепае- 
Ноззеп (АБЬ 22) дазз пап Шге Хан! зсЬмег Гезз!еПеп Капп, 
Бе! епет с/ зай 1<П (едосп дешШсп уТег ОсеПеп Таз т Кгепг- 
Гогт дечеШ, дег оБег е ейуаз Кепег а5 Фе апдегп, 1п дег 
ГЧаспЬагспай аисп епде уегглуед!е Ратеп!е. 

5ипокшг дег Тегайе Таз! дапг уле Бе! ЕепеБгагиш, 
ашсп Фе дог! БезсипеБепеп аиззего! Репеп | апазз#абсПеп зта 
га гесп аБег пост Б/аззег ипд пепг ашШ Фе Ргойегдйе Бе- 
зспгапк!. Ге ЗспОррспеп ап деп Еритегеп-Капдегп з!еПеп 
ашсп Бе! Дезег Аг 1п дгбззегеп АБз!апдеп. 

Ат 7. Вепрааг дез «7 (АБЬ. 23) Рен Де Огейуогпсй- 
шпа дез Сагрородй, дадедеп Апде зсп ипеп ат Епде дез 
Вазае епе Дос е ЗспйррсПепдагирре (К), мейсве ап еп Катт- 
сПеп епппеп!. 

Ое 1. Меородеп дез «/ (АЬБЬ. 21) ип!егзспедеп с уоп 
депеп дез ЕепеБгагит дог Фе ат Епде ие! зшгпорГегеп 
Ехородйе. СПейспгейна зп9 ФДезеБеп ап дег Ваз Бгейег ипд 
пи! дег ЕпдаНе з#агкег пасн аипззеп декготп“. Пе Епдайе- 
дег дег 1. Епдородйе зпд посп зс апКег, Безйхеп штпеп. 
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Кепе АБзерипа ипд ге зспгаде зейшпа 15: Еетпег аБег у1е! 
дДс ег. 

2. Мезродеп дез «(/ ме Бе! ЕепеБгагипт, пшг 15: Фе 
Еп тедипа дег ЕхородИе з#агКег БеНааг!. 

што Вегекп Дез 6. ипЯ 7. Регетоп-бедтепез уепа! |едег- 
зе!5 пл! етет п!егеп!бгп!деп, дезс с #ееп КаК-КезегуеКкбгрег. 

о М Щейей дез Тевоп Шаеп посп Бгейег аБдегипде: ипд 
зсрмасп деКегЬ“. 

Могкотптеп: | |Кег-ОигсбБгис! заптейе Ог. Ви- 
гезсП поейгеге Мапп-Неп ФДезег Вг п епшег Нд е оБеграБ 
дез Попев Тгегомо ап 5. У!., 1924, мапгепд пг еп Ме сеп 
пс: уогдейедеп Па!. 

АптегКипа: п птешпеп 15. |ородеп-Аокам, Агсту- 
Е Вопкооде, Вей 1908 БезсипеБ 1сп ацЕ 5. 379 Деп уоп 
пг т епеп Нб е Бе! НегкшезЬад епдескеп Тг! сноп! зсиз5 
(Бр Поп! всиз) тпЕРегиз Мегн. !). 

Па Фезе Аг! деодгар зе! ипд тогрПо!оф вс! деп Бетдеп 
уопдеп пайе уепуапфЕ 158, деБе 1<п Ейг Фезе дге Апеп гг 
Опеп! гипа Фе Годепде ПеБегв с! пасп деп уиспНазеп СПа- 
гас?егеп: 

а) ОсеПеп Рей! еп уоПзкапЯа. 7. Вепрааг дез с/ ипйеп 
ат Сагрород! пт! епет Кгайдеп Сге!  бсКег, 
Вазае оппе КапитсПеп. 1. Ехородйе дег Р!еоро- 
„деп Чез с ойппе Бгейеп Аиззетарреп, ап Епде 
ш епеп зр хеп, дгейеспаеп 21р!е! мей уогае- 
годеп. Епдайед дег 1. Епдородйе деш с! 1Гапд5 
попещ асПе Бог еп ап деп Вепраагеп е!п- 
Рае пос Зата па с мемерпагитт и: ври 

Ь) Оедегзейз 2 ОсеПеп з 2). ра 7. Вепрааг дез о/ шчеп 
"оппе Безопдеге Аизге< пипа, аБег оБеп ат ЕпЯе 
дез Сагрород! п! епет Деп Визспе!. Ехоро- 
дйе дег 1. Реородеп ез с” пи! зебг Бгейеп, з81- 
На аБдезе ет Аиззешарреп, дшсПп иесПеп ага 
Епде епе зейпг Нее ЕпБисипа деБ!дев га, 
дег Епдтр!е! пасп епдмагв депс е ипд убЩа 
аБдегипде!. Епдайпед дег 1. Епдородйе  обпе 
Гапа<згейипа. З аспе!ога!еп дег Вепрааге е! п- 
Басра сн аа илинойц а 2. йафегиз. Мегпое!#: 

с) Оедегвейв 3--4 Себе. Баз 7, Вештрааг дез с” ат Саг- 
рород! оппе Дге/ПосКег, ат Епде дез Ваза!е 
опеп пи Кат тсПеп. Ехородйе дег 1. Реоро- 
Чеп дез с/ пиг пИ зсптает, педпдет Аиззеп- 
|арреп, аиззеп пИ поазз14 Бгейег Вис !, дег Епд- 
пре! пас аиззеп депед! ипд аБдегипде. Епда- 

1) ВАШ 5. 379 пиз5 ез п дег 21. Х2ейе з#ан ДЕПОСРОЕ па! 4гИсп 
Пеззеп „Ехоройд | Ее“. Мап уегд!е! се аисп АЬЬ. 421 
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айпед дег 1. Епдорофне Ддешс! апаздезте!. 
Заспе ог еп аПег Вепрааге гйБепагнд ац!- 
дезспмо еп „И оосооа 3. Ригезери ти ср 

5. Непе Ну!опвсиз-Агеп. 

От Фе ВезсигеБипа дег Бедеп одепдеп Апеп гп уег: 
еп аспеп ипд Фе Опепигипа ПБег Нге 5#еПипа ги епек его, 
деБе сп епеп зс взе! ПБег Фе пиг павег БеКаплеп Агеп 
пас деп успНаз еп Спагасегеп, хуоБе 1<П аБег Бетегкеп ууШ, 
ав 1<П уоп поейгегеп апдегп пи г БеКапп!еп Агеп, уоп депеп 
сп ашсп веШуеве епе ргоу!вопсве ВезсргеБипа дедеБеп ПаБе, 
Мег пос аБзереп мШ, ш дег Нойпипа пт епет зрайегеп АЕ 
зсате ашШ ФДезеБеп гигосККоттеп ги Кдппет. СедапойБег депа 
Вгашс! етдег Ашогеп еПепапде ВезспгеБипдеп ги Пейегп, 
аБег Кепе зуз!етаНзспеп ЦеБег с еп побсте св пос та!5 
Бегопеп, дазз апа!у 15 Пеп 5сП | 0ззе! ипеп Бейгисп за. 
Маз пШгеп ипз ашс посПп зо |апде Везсрге Бипдеп, ммепп зе 
певв О Негеплаез еп тзйеп, сдег кепп Фе Цпегзвстеде 50 
уегргап!, одег уегаизшШи? зтпд, дазз гаап апз дет Хейс! 
пер! ПегаизКопги!! 

Оег пасНГо!депде зс. | 0ззе! дай пиг Ег Де Мапп- 
сПеп: 

а) Оаз 4. 5спаНндПед дег Ашеппеп 156 ашНаПепд уег- 
Я1скЕ (АББ. ии Носрееоз ср пла! ЧЕ. а!5 
Буе ааъ, р. 

аа) Паз 4. 5спаНд!ед еававо 155 ри (В5Ь. з2) 
ипа гмуаг ипдейайг дгеппа! |апдег ав Бгей .. : | С. 

Ь) Еритпегеп п! сп! ашКаПеп9 Пейег а!5 !ег ПБПде Кбг- 
рег; даз 4. 5спаНдед пт! ешАаспет ЕпдгоскК, 
оПппе Хар еп ипд НбсКег. 

1. Ну от!5саз пагешапиз Мег!. (1901) 1908. 
15. |15зородеп-АшБва г, Вет, р. 375. 

БЬ) Ерипегеп пп Шгег дапгеп Вгейе де БП ашдевеш 
ипд уоп дет допКегеп КйсКеп зВагк аБз!еспепа. 
Оаз 4. 5спаНдйед пс пиг пй Негет пппепаг!- 
дет Епдгйск, зопдегп апззеп п дег Ме зе! аисй 
ап дег Копе еш пас 1ппеп дгпс евег дар еп 
ипд етпеп дгипдмаг!в еп поейг пасп оБеп гадеп- 
дег НдсКег. 

2, Н. тагетаз Уег!. 1901, 
4. |5зор.-АиБай, 2001. Апгедег М. 636. 

с. ФасПе! аПег Вепрааге уоп дег Ваз15 ап Безопдегв п дег 
Сгопдва Не ашНаПепд гоБепаг! 1 а уега! ск! 
(АББ. 35 ипЯ 36) ЕпдаПед дег 2. Реородеп-Епдо- 
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рофйе апдеъстуойеп, едезсппйгЕ ипд ат Епде 
Кпорбагна Бгей (АББ. 33). Еопваш ат Мегород!! 
дез 7. Вепраагез пс Е 1апдег а15 Бгей. 

9. Н. риртопит п. зр. 

сс) Заспе! аПег Ветрааге е! пРасп (АЬЬ. 39), ЕпдаПе- 
дег дег 2. ЕпдородИе пс! апдезспмойеп. .. 

Яд) Еогва ат Мегородий дез 7. Ветпраагез ме! аБз!е- 
Непя ипд даПег |апдаег а!5 ап дег Ваз!5 Бгей. 
1. ЕхородЧе дег Реородеп ап Епде ешасп аБде- 
гола евр об апр Ив ЗА 4. трогаше (Косп), Меги. 

94) Еопвав ап Мегороди дез 7. реша ана Ког- 
згег а!5 ап дег Ваз!5 Бге!. .. е 

е) Пе 1. Реородеп-Ехород!е ат Епде ТО азрии еи 
згагк опеп итдеБодеп, даз Епде гид!е!<Н пасп 
1ппеп уогдегодеп. ЕпдаПед дег 2. Епдородйе 
апззеп НеЕ аиздепбНИ ипд ебказ пасП. айззеп 
деБодеп... 0. НМ. татае Мег!. 1908, 15. Аикайг. 

ве) Пе 1. Реородеп-Ехородйе ат Епде ен ас аБдегип- 
де, медег аБдези!?7!, пос иплдеБодеп, пос уог- 
дегодеп. (АЬЬ. 34) ЕпдаПед дег 2. Епдородйе де- 
гаде пасП епфъаг!в дезкесК!, (АББ. 37).. 

6. Н. сгазасогт п. зр. 

Нугопвсиз риртопит п. зр. 

о 514--6 пт., Ф 6--7 папа. |апа. 

Кбгрег зебг Ден! ратепиЬ, даз Ратеп! БИдев пБегай 
Мерге ипд фезе |аззеп га гекПе гипде ПеПе Еепз!ег Ее!. 

Сеззе! дег Апйеппеп зебг ипдеШ сн 6. аПедпа, 4. ипа 
5. спаНдП ед зсШапк (АББ. 32). 

ПЦпКе МапдЬе! пий 4 гаскдет Епдгайп ипд дге!гасКдеп 
Газ 1 ге! ТеПе гепед ет Моггайп, дге! декгатпчЧе 2у1зсПеп- 
Бог еп. 

Кесе МапдЬе! 2 (3) гайпп!4, дег дазде Моггайпп ап 
Епде з“агк Кеш уегБгейет, пог епе ризеагнде 724м5сПеп- 

„Богве. Ма > аНеп Бетдег Мапд еп оБпе Вог<!е, 
Виззепаз#е дег уогдегеп МахШеп пп” 4 дагдззегеп ип4 6 

Кешегеп НаКепгайпсПпеп. КеГег взе депеп уоп Ва/Капоп!зсиз 
(АБЬ. 20) авп с, досп БезИгеп Фе |ппепарреп апззег Дега 
Бепаапеп Кеде! ат Епдгапд ппеп ипд апззеп епеп Кепеп 
Ъаззеп, дгеесктдеп 21р!е!. 

Тегайе пи! геггешеп, гит Те! пегйсп Кга деп Вог- 
чеп, ап деп бейепгапдегп з#епеп К!етпеге Вог еп пп дгд5ве: 
геп АБзтапдеп. Мего-Сагро-ипй Ргород1Е зпд ат 1.-7. 
Вепрааг ипд г2лаг Бе! (/ ипд Ф ПБегешзитепд ипйеп ша Рго- 
НП пи е 3--4 Кгайдеп Мигге! 5 Еаспе!п Бетенг! (АБЬ, 35 
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ипд 35) г. В. ап 1. Ветпразг 4--4+3, ап 3 Вепрааг 4--4--4, 
ап 7. Вепрааг 443--4. : 

ш дег Ахе дег Мите аспеп Бетегк! тпап етпеп деш!- 
ПсНеп, дег дембипПспеп, пс! епуейепеп Вог е еп зргесПеп- 
деп 5капа, ап Епде гад ете Рете зрИге Пегаиз ипд уог дет 
Епде епе МеБепзриге. Епгепе зебг гапе |Ч-Бепзпапде уег- 
Ьпдеп Фе Ахе дег Миггеаспеш га! дег ОБегНасве ТШгег 
Аю Бапипа ипд ап Ффезеп З4ейпеп Вадев сп дапп ой ешпе 
дек е Епзспп0гипа. АМиггеаспел, дагиптег |е етп Безопдегв 
кга  Наег, Апдеп зсп аи оБеп ап |зсШо ипд Мегороди. 

Пег НдсКег ипеп ат Мегород! дез 7. Вепраагез дез с) 
(АББ. 35 ипд 36) 155 Газ! ПаКге Юга дезайеЬ Бгей аБае- 
гопде: ипд БезИг! ап Епде 1ппеп еп еп Кетпез ХабпсПеп. 

Ехородйе дег 1. Ргеородеп (АЬЬ. 34) зег зсШапкК, аиззеп 
ги Бгейег, згорбутшКейдег Вис #, пас Мойеп дгееска > уег- 
зспта!ег, аБег ап Епде аБдегипдев, уог дет Епде 1ппеп аБдае- 
зе ипд еймаз епдезсипш“, ПБпаепз оппе аоНаПепдеге 5з1иК- 
иаг. Се 1. Епдорофйе егекжпеп пог Де ПаБе апде дег Ехо- 
родйе, егсспетеп зс та! КедеПд, БезИгеп етпе | апаз!е!5!е ипа 
надеп аш дет Епде ай епез 2. СПедез пиг епе Вогз!е; 51е 
мегдеп уоп деп Ехородйеп дапг уегдесК!. 

Оре ЕхородИе дег 2, РПеородеп (АЬЬ. 33) зпд педпа, 
ппеп итдезс адеп, ашззеп еЦмаз уогдегодеп ипд ат Епде пий! 
Кепет НаагЬйзспе! Безей?!. 

О1е Епдород е зп4 ашНаПепд аипздегекйпе! дигсП 
ге Аи!БЬ|аНипа дег ЕпдаПедег (2. еп) ипд г2маг Беде! 
Дезе Бе пс! пог дагп дазз Фе Епддпедег ФсКег 5пд а!5 Бе! 
дег Родепдеп Агв, зопдегп 516 гедеп ашс! уегзсМедепе Ап- 
<спуие ипаеп, дегеп Сезйай ипд Сгбззе |едосп пие! зейг 
уаг! 1 г. Аисй е т АБЬ. 33 апдедеБепе АБзсппйгипа дез Огипд- 
дпНе!в дез Епдайедез 15: пиг епе тпдудиеПе Егзспепипа, Пеп 
уегсстедепеп Маппсреп дете! пзат дадедеп 15: даз ме еп 
апздейб!Иег Кпор! егвспепепде Епде, зот1е етпе диеге 5ШсПе- 

“па дег Мапд дез Епддп!#е!5. п дзг Сезай дез Те!зоп (АБЕ. 
38) папепШс! аБег дет Бгей аБдезцИтеп ипд дешШсп апзае: 
ристейеп Ниеггапд дез пасп иеп уогдегодепеп Мейейез 
деззеБеп зтп! Фезе Аг! пи дег Ео!депдеп дазпг ПБегеш. 

МогКкот птеп. 3 4 9 ипд глме! /идепфсПпе зтаттеп 
аиз дег НбШе Мг!г Бе! Ко!е!, 30. |Х. 24. Аиззегдеп Педеп посп 
етае ММеспеп уог, г2ит Тей пий Етгуопеп, 22. У. 1924 п дег 
Мочпата-Нб Ше Бе! ОгепоузК!-К!оз#ег дезатте!, миеспе лмайг- 
зспеп сп еБеп аз Фезег Аг! апдеПбгеп. 

Оиген Фе Дск ашдешеБепеп Ве! па асПе! ипегзсйе!- 
де ас! Фезе Еогтл уоп аПеп БвПег апз Дезег СаНипа БеКапп! 
демогдепеп. 
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Н 1отзсиз зсгазесогтв п. вр. 

7 41,--61/4 пт., Ф 62 пат., Гапа. 

зпшпЕ пт! риод!опиот ш деп пе еп Мегкта!еп, па- 
пепШсп ашсп пп деп МопджегКгецдеп 50 уоПзапй 4 ПБеге, 
дазз 1сп писп ацЕ мепаде СПагакгеге БезсргапКеп Капп. Ае 
Ветпрааге БезИигеп 1п Бедеп Сезс ес тегп  глаг дегаде, 
ссПп!алКе 5 асПе!, аБег епе Апдец + ципа ги етег Егуе!- 
Тегопа дегвеБеп 15: гогдет уогапдеп. Мап исегвсре 1 де! ап 
Шпеп ес Е епе ейуаз си Бгеспепде Ахе уоп епет убЩа 
дазцеп Мап!е!. Оезег |е-еге 15: аБег аиззегй зсрпта! ипа 
его тгесКЕ 9 ае итаззта ШБег Фе дапге Гапде дег 5асПе!- 
Богз!еп, дегеп Епде медег п гме! 5; Ихеп гегзс И 156. Пет 
Мапе! Ре! 11 а15о уо/Коттеп де Баистде Егуейегипа мекспе 
деп зТаспеп уоп рид!опит Фе гйБепагиде Пез!ай уепе!Е. 
ОаПег 154 Фе Ахе Бгейег а!5 Фе Епмейегипа |едегзейз, мапгепа 
Бат рид! опит ипадеКейг! Де Егуейегипа |едегзейв 1--2 па! 
Бгейег 15: аз Де Ахе. 

Тега! #е дапг ме Бе! рид! опит, ОБпдепз апззег деп 
гегогешеп Вогзеп Бет Бедеп Ачеп хаНПозе енасве, ап дег 
Ваз1з Бгей аш! 5Игепде Гарреп-9<«пйррс!еп, ме св зе хоп Ну- 
Гоп!зсиз гиегз! п пепеп 4. |зородеп-Ашван дагдезеш 
ПаБг, 2001. Апгедег 1901, Хе 636, 5. 77, АББ. 1. 

Ви? Де спагак!епзНзспе Пезай дез Бг! Ну!оп! всиз 
уеграйси дгоззеп ипд гегеп Реп!5 НаБе 1сП гиегз! 1п пелеп 
15. Гзородеп-Ашва 2 Нтдетезеп ипд уегмеве дазе в! аш 
АБЬ. 46, Агсту Ейг Втопо!офе, Вет 1908. 

Паззе Бе ай г Фе Бетдеп Нег БезсппеБепеп Апеп, досп 
гбде посп епмайп! мегдеп, дазз дег Реп!в Газ! 15 гит Епде 
дег 1. ЕхородИе ге!с!Е. 

Пе 1. Пеорсдеп дез с зНттеп дигсПаиз пи! депеп дег 
уопдеп АгЬ ПБегеш, НосРз!епз 151 Де ЕпзсрпОгипд шппеп уог 
дет Епде дег Ехороде зсПуаспег. Оезюо гплебг ууесвеп Де 
Епдайедег дег 2. Епдород е ав, (АБ. 37) депп ап Шпеп 
Генеп пик! пог Де Аш авипаеп дапгс!, зопдегп зе зпд 
ашсп пБеграир! ме! зсапКег дебБаш ипд даз зспта!е, аБде- 
сее Епде а п ештпе Еете ипд Б1аззе, луе 7 пЮ ае зрИгг айз. 

Оег НбсКег ипеп ап дег Ваз:5 дез Мегородй дез 7. Вешп- 
раагез, Яез с епзриси# уоПКкоттеп дет дег уопдеп Аг!. (АЬЬ 39). 

МогКот теп: Мейгеге Рагсреп заптеп ашпз дег О!- 
уЖазспКка- Не “Бе! Гомевс пт  МНогд-Вшдапеп, 17. |Х., 
мангепд 5 Ф, дагитег епез уоп 65, пт. Гапде пй 16-1/ 
Е тБг!опеп ат 25.Х. п дег Каза йак-НоШе Бет Р!еуеп, еБеп- 
Гайв п Могд-Вшдапеп дезапте!: ууиде. 

6. Тгоозаа п. п. 

ш петпетп сишеп 15. |зородеп- Ашбам, 5. 350 
БезсппеЬ кн 1908 а5 Цг/егдашпа уоп РА | Гозста Фе 
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"Сгирре Рагар  ! | озста Ег ругепа! са ОоШ., зача- 
пи 1 аега КдЬе! ипд арепп! погит Мег. уангепа 
сп зрайег поп рудтаеа В. Г. ипд езЕеге!апа Мег!. 
а5 дант депдпа Гездезеш ПаБе. 

ша давге 1900 па: аБег Бегейв 5 е БЪТт па ашз дет 
ВзтагсКагстре! епе Сайипад Рагар! и! | озста Безспе- 
Беп, муезпаЬ сп петпег (Огорре Него! етпеп пешеп Ма- 
теп БеПеде: сода 

Рагар!! !озста зеББта 1900 поп -- Рагар!!- 
Гозста Мегрое! 1908. 

„ Т! го!озста т. -- Рагар! 1 озс!а Мет. 1908. 

7. ашт дегтапсит Пеггедоутепзе Мег. 

Сезе уоп пиг Та дгоззег Ха! пп дег Неггедомпа дезаш- 
тейе Еогт БаБе А п пепет 24 |5зородеп- Аоваш „72иг 
Кеппив дег Пафеп, Рогсешотдеп ипд Опзвсдеп“ > Агс ту 
Ма! Вегип 1918, 82. 1. А, 10. Н. а 5. 118 го Цафит-9<!Ш- 
5зе! ав Мапе!а! дез деглатсит ашдев и“. Мас етег егпеиш- 
теп Ргшипа дег папойсПпеп Р!еородеп Бедег Апеп пизз 1<П |е- 
досП Пеггедомпепзе а!5 Безопдеге Каззе Бегас еп. 

Ео!депде Пл егзстеде ПаБе с! Гез!еПеп Кдппеп: Оа5 
Епде дег Епдородйе дег 1. Меородеп дег Маппсвреп НиЧег деп 
2--3 Гапдеп ппепгапд-Вог еп 158 Бе Беггедот! пепве Ког- 
гег ипд Бгейег а5 Бе! дегтпапсит. Оаз Епде дег ЕпдородИе 
дег 2 РМеородеп гад: Бе! Пеггедомпепзе п гле! 5рИгеп уог, 
майгепд Бе! деппатсит Фе егита!е дегзеБеп Бгейег 155 ипа 
аБдегипде!, а15о |аррсПепагНа. 

Могкоттеп: п дег ММодпайа-НбШе Бе! Огепоузк! 
Коз#ег (Тгпоуо-Вейгк) мигдеп ат 22. У. 1924 уоп Р-г ВигезсП 
За ипд 19 дез-ттей, мее уоПКоттеп п! тпетпеп Пегеп 
аиз дег Неггедомпа ПЬегешзиттеп. Оаз Могкоттеп тп дег 
НоШе 186 пог еш ГасийаНуез. : 

ф ипд с/ 8 тт. |апа, дгашдеБ сп г! Бгашпег Магтлопгипа 
Атшеппепде!5зе! 9 апедпа. Везопдегз пбсМе 1<П ашппагкзат 
пласпеп аш ет Киггез, Богз епгадзпдез МеБепайед (2 АЬБЬ. 41) 
ат 2. Аптеппепайеде, ме!спез сп пгдаепдз егмапп Нпде ипа 
ме!сНнез ав дег ПеБеггез епег зра!5з-Ашеппе ги Бега- 
сеп 158, 
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ЕРКЕЛРима ОЕР АВВИ ПОМСЕМ: 

Тав МЕ 

АБЬ. 1--10 Вигезсита Би!даг! са п. 4. п. 5р. 
. ЦоКе Ашеппше (ап) пеБзЕ дет апз!оззепдеп Капде Дег 

(с зо то то 

10. 

1: 

12. 

13: 

14. 
15: 

16 

ама 

18. 

19: 
20. 

СейепКагиБе дег Ашеппе (4,а), а Базайе ОеН пипа, по 
База!ег МизКе!, Ж 125. 

. Епдапие! дег гесШеп МапдЬе!, г? Епдгайп, г КеБр!аКе, 
125: 

. Епддгийе! дег ИпКеп Мапд!Ье!, 21 Епдгапп, 22 Моггайп, 
г КеБрайе, х 125. 

. | апепаз! дег уогдегеп МахШеп, ж 125. 
. ЕпДарреп дег Виегеп МахШеп, ж 125. 
Е пае 5абсПепгетеп Ддез уопдеп, Х 220 

. Кес Мег Ктейегизз уоп имеп дезейеп, : Тазег, 1 ппемар- 
реп, Х 125. 

. Кесег Цгогод уоп ипеп Бегасте в, Х 56. 

. Кестег 1. Реород дез с/ пеБз! Репзв (р) уоп ип!еп даг- 
де е, 1. еп Епдорои, 1. ех Ехородй, НП Пей5зе! дез 
Епдород!-ЕпдайПедез, рг Кога дез Епдород!-Огипа- 
дПедевз, Х 56. 

Кесщег 2. Реород дез , Апя< Е уоп шиеп, рр Ргород!, 
2 ел Епдоройй, 2 ех Ехзрод!, Х 50. 

ВББ. 11 ипд 12 Т вапеНез аБиз зс бе. 
Кеснег Цгород уоп ипйеп дезейеп, рг Ргороди, еп Епдо- 

„род!, ех Ехород!, (Де 52Иге опдеаззеп) Х 56. 
ЦпКе ТеПе дез 3. ипд 4. Реопега!, |есегез пи Дет 

НдсКегогаап, а ипд Б ОгйзепзеБе деззеБеп, ер Ер!- 
пегептр!е!, Х 56. 

ВЬЬ. 13-16 Т запе! Нез да!!! 1 МегоеН. 

Кесег Ктегет из, оппе Фе Ваз15, уоп ип!еп дезейеп, ! 

Таз#ег, 1 ппетарреп, Ж 125. 
Епдарзсипо!  уот ппешарреп дез Кеветиззез, З< 220. 
ЦпКег 1. Меород дез с/, Епдород# (1. еп) дез гесМеп, 

зоме Реп!в (р) ип7 уаза д-ГегепНа (уд) уоп ипеп Пег 
дагде е, рр Ргород!, Х.56. ПапеБеп Фаз Епдзаск. 
(ас) етез Епдород1-ЕпдаПедез, Хх 220. 

Епфарреп дег Аи/егеп МахШеп, Х 220. 
АБЬ. 17--20 Тг! споп! зсиз согп! си!а из п. зр. 

Кесиег 1. Реород дез с” моп ипеп аззепеп, Ж 125, 
Вегетсппипа ме уогег. 

Ое 2. РМеороде ез , Апя НЕ уоп ипшеп, х 56, дапеБеп 
е даз Епде епез Епдороди, х 220. 

Ка/кКбгрег аиз дет 7. РегеййопзедтепЬ, Х 125. 
Кесег Ктейегвизз оппе Фе Ваз5, уоп ипЕзп Бегас е!, 

Х 220. 



158 

21. 

22: 

23. 

24. 
За: 

26. 

21. 
28. 

29; 
30. 

ва: 

за: 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 
50: 

АЬЬ. 21--25 Тг! сноп! зсиз БигезесН п. зр. 

АпякЬЕ уоп ошеп ацЕ деп ПпКеп 1. Реород дез </, Х 125, 
дапеБеп даз Епдайед дез 1. Епдорсди. Х 220. 

Кес ез 5ейепдее! Дез Кор! ез п! деп Осейеп, дег Ап- 
геппепагиБе (ад), дет 1. Апеппепайеде (1. а) ипд Чег 
гестеп Атепоше (ап) 220. : 

Ое дге СгипддПедег уот 7. Вепрааг дез </, К КаптсПеп, 
те Мегороди, Ж 125. 

Ми евиск дез Тевоп, 220. 
Оте Епдра Неп Бедег МапйБем, Ж 220. 
АЬЬ. 26--30 Тг!1 своп! в сиз ЕепеБгагипт п. зр. 

ЦпКег 1. Реорой дез с/ уоп ишпеп Бенас е Ж 125, да- 
пеБеп да5 ЕпаПед дез 1. Епдородйй, Х 220. 

Те!5оп ипд гесег Пгород уоп оБеп дезевеп. Х 125. 
О:е дге! ЕпдаПедег дез 7. Вешпраагез дез «/, Ь НдсПег 

ат Сагрорса!# (са), рг Ргород!, те Мегород!, 1всП 
15: ород4, Ж 125. 

Епдва е дег ПпКеп ипд 
Епдпа е дег гестеп МапдЬе!, х 220. 
АБЬ. 31 Ну!оп! всиз пагеп апиз Ме. 
бсрай епег Апеппе дез (/, Х 56. 
АЬЬ. 32--36 Ну!оп! в сиз рид!опит п. зр 

Оаз 4, ипд 5. 5з5спаНндПед епег Апеппе Че5 2. х 56, 
(сгазз ! согп 15 зейг абп!сН). 

ЦпКег 2. Меород дез «/ уоп итеп БенасШе!, х 125, да: 
пеБеп Фе ЕпшаНе уопт Епдайей дез 2. Епдоро- 
д#, х 220. 

ШпКег 1. Реород Дез (/ Апазс Е уоп опйеп. Ж 125. (ека- 
551 согп | 5 зейг айп!с!). 

15<Нород! (сп) ипд Мегороди (пе) уот 7. Вештрааг 
дез с, Ж 125 

НдсКег ат Мегоро9# деззеБеп, Х 220. 
АЬЬ. 37-39 Ну!оп!всиз сгазз! согп!5 п. зр. 

Кестез 2. Реорс деп-Епдород!: дез «/, Х 125, дапеБеп да5 
Епдзшск 4-з5 ЕпдаПедез Х 220, 

Тевоп ипд гестег Цгород уоп оБеп Бегасте!, Х 56. 
с о-ипд Мегород! уоп 7. Вешрааг дез «/, Ж 125. 
АБЬ. 40 Тгуспоп!зсиз (Ва! К апоп | 5 Ки) согп!- 

си|а из п. зр. 
Кесте Апеппе Чез с/ уоп оБеп дезейеп, Х 56. 

АБЬ. 41 | тат91и пт дегтап! сит Пеггедоу! п еп- 
зе Мег. 

72ме! СгипдаПедег дег Апеппе ипд Сгпфра Не дез 3. Ашеп- 
пепаПейез, ? ПбсКегаг!дез МеБепаПей ат 2. Апеппеп- 
аПеде, Х 125. : 

Разпа, 10 Магг 1926. 



ПРИНОСЪ КЪМЪ ПЕПЕРУДНАТА ФАУНА НА ПАРКА 

ЕВКСИНОГРАДЪ ПРИ ВАРНА. 

отъ Д-ръ Ив. Бурешъ. 

ВЕПКАС 7Х210К ЗСНМЕТТЕКИШМОЗЕАОМА УОМ 5СН!ОЗ8.- 

 РАРК ЕОХИЧОЯЕАО ВЕ! ОЕВ 5ТАОТ УАКЧА АМ 

УСНМАКФЕМ МЕЕК. 

уоп Ог | му. Вигезс!. 

1. Прегледъ на изследванията по пеперудната фауна 

на Черноморското крайбрЪжие. 

За пеперудната фауна на българското черноморско край- 
брЪжие имаме доста много данни. ТЪ се дължатъ на изслед- 
ванията на: Негово Величество Царь Фердинандъ 1, Негово 
Величество Царь Борисъ Ш, и на ентомолозитЬ Петъръ Чор- 
баджиевъ и ДЪлчо Илчевъ. Негово Величество Царь Ферди- 
нандъ се занимаваше интензивно съ изучаването на лепидоп- 
терната фауна на крайбрЪжието и специално съ тая на съз- 
дадения отъ него Евксиноградски паркъ. Въ обширната сбир- 
ка отъ пеперуди, съставена отъ материали събирани лично 
отъ него, има множество видове произходящи отъ българския 
черноморски брЪгъ. НеговитЪ изследвания и наблюдения се 
отнасяха главно до групитЬ КПора!осега (дневни пеперуди) и 
Зрпа ае (вечерници). На него се дължатъ проучванията 
върху биологията на олеандровата вечерница (Пар!п!5 пеги)!) 
и мрътвешката глава (АспегопНна агороз Ц.), които лично отъ 
него сж били отглеждани множество пжти въ оранжериитЪ 
на Евксиноградския паркъ. На него се дължатъ наблюдения- 

- та върху дневната пеперуда ГНа!з ро!ухепа зсйП. и от- 
критието на кафявата й форма О сПгасеа З5дг.; а сжщо така 
откриването при устието на р. Камчия на много рЪдката пе- 
перуда РоГуота из Я1 з раг ги Поз Мег., констатира- 

1) Вижъ статията на Д. Илчевъ - Върху биологията на Оар!п!5 
пей! Г. -- Спис. на Бълг. Акад. Наук. кн. 18. 1909. 
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нето две генерации за бисерницата Агаупп!5 рапдога 
5с Е. и пр. 

Още по-интензивно бЪха продължени тия изследвания 
отъ Негово Величество Царь Борисъ Ш, който ги разшири 
върху цЪлото българско черноморско крайбрЪжие. Фауни- 
стичнитЪ и флористични материяли, които Той още въ ранно 
дЪтинство лично събра по това крайбрЪжие, сж многобройни. 
ТЪ сж съхранени въ ЦарскитЪ Научни Институти. Негово Ве- 
личество лично е препжтувалъ множество пжти цЪлото край- 
брЪжие и се е спиралъ и въ най-затънтенитБ му кътчета. 
Днесъ съ право можемъ да кажемъ, че Той е, който най-доб- 
ре познава фауната и флората на черноморския ни брЪгъ. 
Лично на него се дължи откритието не само на множество 
нови за нашата флора видове растения, но и на рЪдки и не- 
очаквани за нашето крайбрЪжие пеперуди, каквито сж: Со- 
Паз ега!е Езр. (въ Евксиноградския паркъ); за угиз 
Райца Егг. (при Зехтинъ Бурунъ); ба! игпта саес!- 
депа Кир. (при устието на р. Ропотамосъ); бет!о! 1 за 
аез! 1 таг!а НЬ. (въ Евксиноградския паркъ); Мус!егор- 
115 рип!сеадо В., РНеоз!а #гети!ае С. (сжщо тамъ) 
и пр. и пр. 

За по-бързо и по-интензивно проучване на крайбрЪжие- 
то, по потикъ на Негово Величество Царя бЪха предприети 
отъ страна на ЦарскитЬ Научни Институти, презъ 1920 до 
1923 год. 4 специални природо-научни експедиции, съставени 
и субсидирани лично отъ Него. Въ тия продължителни ек- 
скурзии взеха участие естественицитЕ: Д. Илчевъ, Б. Ахта- 
ровъ, Д. Иордановъ, Г. Георгиевъ, Ненко Радевъ, Кр. ЙИва- 
новъ, Б. Стефановъ, Н. Стояновъ и П. Петковъ. Цельта на 
тия екскурзии бЪ фаунистично и флористично проучвене на 
крайбрЪжието отъ Бургасъ до турската граница и главно на 
разположената паралелно съ тоя брЪгъ, неизвестна въ приро- 
до-научно отношение Странджа планина. Презъ сжщото време 
и Негово Величество Царя предприе съ моторна лодка изуч- 
вания на долнитЪ течения на рЪкитЬ Камчия, Велека и Ро- 
потамосъ. Въ изучванията на устията на тия рЪки презъ 
октомврий 1923 и 1924 год. имахъ възможностьта да взема 
участие и азъ!). 

РезултатитЪ отъ тия изучвания бЪха много добри. Цар- 
скитъ Природо-научни Институти се обогатиха съ множество 
нови представители отъ фауната и флората на българското 
черноморско крайбрЪжие, а научната литература се снабди 

1) По-подробно за тия екскурзии вижъ Известията на Бълг. Енто- 
молог. Д-во кн. 1. 1924, стр. 18--19; сжщо Бурешъ Ив -- „ДЪлчо Ил- 
чевъ и неговата природо-научна дейность“ (Известия на Бълг. Ентомо- 
лог. Д-во, кн. П. 1925, стр. 14--15). 
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съ нЪколко ценни статии и студии!), между които и тая на 
Д. Илчевъ, озаглавена: „Приносъ къмъ пеперудната фауна на 

българска Странджа планина“ (1924)2). Тая статия дойде да 
хвърли обилно свЪтлина върху познанията ни за разпростра- 
нението на пеперудитЬ и по самото черноморско крайбрЪжие 
и то на югъ отъ Бургасъ. 

При тия изучвания не бЪ взета подъ внимание Бургас- 
ката околность, защото за пеперудната фауна на града Бур- 
гасъ и неговитЬБ околности имаше направени изследвания отъ 
по-рано и то много подробни, извършени отъ ентомолога П. 
Чорбаджиевъ. Чорбаджиевъ въ продължение на 3 години 
(1910--1912) интензивно изучваше пеперудната фауна на Бур- 
гаската околность и презъ 1915 год. публикува въ Сборника 
на Българск. Академия на НаукитЪ (кн. М, 78 стр.) подроб- 
ния си „Приносъ къмъ фауната на пеперудитЪ на Бургаската 
околность“. Тоя приносъ съдържа 409 Масго и 426 Мсго!е- 
рдор!ега, всичко 835 видове пеперуди, констатирани само въ 
тоя черноморски край. Много отъ тия видове бЪха за пръвъ 
пжть намБрени въ България, а за други се разшириха поз3- 
нанията ни за географското имъ разпространение. Съ тия из- 
учвания на Чорбаджиева ние може да смЪтаме Бургаския 
край за подробно проученьъ въ лепидоптерологично отноше- 
ние, обстоятелство много важно за проследяване разпростра- 
нението на пеперудитЬ край черноморския брЪгъ. 

Всички тия изслЪдвания засЪгнаха, обаче, само брЪга 
разположенъ на югъ отъ носъ Емине, т. е. разположенитЪ на 
югъ отъ Балканската планинска верига покрайнини. За пепе- 
рудната фауна на разположенитЪ на северъ отъ тая верига 
черноморски прибръжия знаехме обаче много малко. Ос- 
кждни данни сж дадени за тая фауна още много отдавна отъ 
дийиз Гедегег) въ статията му отъ 1863 год., озаглавена 
„Мегге< 5 Ядзг уоп Негго Гопапп ипд Егаш ГиодтШа Набег- 
Пашег 1861 ипд 1852 Бе: Магпа 11 Вшдапеп ипд 5Пупо 1п Кио- 
глейеп дезаптейеп | ертдор#егеп (Мепег, Епот. Мопабсг. 
МИ, 1863. р. 17-27, 40-47, Е. 1, Ра. 1--13). Тоя списъкъ на 
паперуди, срЪщащи се при Варна и Сливенъ е първиятъ 
специаленъ наученъ трудъ, върху пеперудната фауна на Бъл- 

ч 1) Стефанов ъ Б.: ГорскитЪ формации на северна Странджа 
(Годиш. Соф. Универ. кн. ХХ, 1924). Стояновъ и Стефановъ: НЪ- 
кои нови и рЪдки за българската флора растения (Труд. Бълг. Приро- 
доизп Д-во кн. |Х, 1921). Илчевъ Д.: Странджа планина (Естеств. и 
Географ. У, 1920) и др. СпоменатитЬ ботанически трудове дойдоха да 
допълнятъ подробнитЪ изследвания на ботаника Б. Давидовъ, извър- 
шени отъ по-рано по крайбрЪжието. 

?) Трудове на Бълг. Природоиз. Д-во, кн. Х!, стр. 167--183. 

з) За него вижъ въ моята „История на ентомологичното проучва- 
не на България“ (1924) стр. 18-19. 

Известия на Бълг. Ентом. Д-во. 1 
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гария. ДаденитЪ въ него данни сж намБрили мБсто и въ със- 
тавената отъ Д-ръь Н. Кезе!, презъ 1903 год., студия по пе- 
перудната фауна на България)). 

Следъ публикуването на казанитБ по-горе изследвания 
на съпрузитЬ Назегпашег?), никой другъ освенъ членоветЬ 
отъ Българското Царско Семейство не сж се занимавали по 
специално съ изучване пеперудната фауна на тоя край. Само 
откжслечни данни за нея сж споменати отъ менз въ нъколко 
мои публикации), а Ал. К. ДрЪновски въ заседанието на 
Бълг. Ентомолог. Д-во на 19. У. 1921 г.4) докладва за нам - 
рени при Варна М|сго! ер! дор!ега, които до тогава не 
се знаеха че се срЪщатъ въ България. Такива единични све-- 
дения за срЪщането при Варна на нБкои обикновени видове 
пеперуди дава и ентомолога Н. НедЪлковъ въ статията си 
„Нашата Ентомологична фауна“ (1909)2). 

Обстоятелството, че пеперудната фауна на разположе- 
ното на югъ отъ Балкана Черноморско крайбрЪжие е дсбре 
проучена, а тая на северъь отъ Балкана почти никакъ, а и 
други обстоятелства, които ще изложа малко по-долу, подбу- 
диха Негово Величество Царя да се заинтересува по отблизу 
съ изучването фауната и на тая часть отъ крайбрЪжието. 

За да се обогатятъ ентомологичнитЬ материали, които 
отъ преди войнитЬ бЪха събирани изъ Евксиноградския паркъ. 
отъ членоветъ на Българското Царско Семейство, Негово Ве- 
личество Царь Борисъ П! презъ време на лЪтнитЪ си преби- 
вания въ Евксиноградския дворецъ, отъ 1919 година насамъ, 

не пропускаше случай да посвети часть отъ кжсата си по- 
чивка и за ентомологични изучвания. А да могатъ тия изуч- 
вания да станатъ по-бързо и въ по-широкь мащабъ, Негово 
Величество ме покани презъ лЪтото на 1922, 1923, 1924, 1925 
година да пребивавамъ въ Двореца Евксиноградъ, като ме 
натовари съ специална задача да проучвамъ тамошната фау- 

1) Н. КеБе| - Б5ифеп пЬег Фе Гер!дор:егепЕашпа дег Ва!Кап- 
ТГапдег. | ВшШдапеп ипд Озиштейеп . Аппа!. дез К. К. Маншгризк, „Но пи- 
5з5веит п Меп ХУШ, 1909. 

?) За тъхъ вижъ въ моята „История на ентом. проучв. на Бълга- 
рия“ (1924), стр. 17--20. 

з) Ив Бурешъ -- Приносъ къмъ пеперудната фауна на Бъл- 
гария (Периодическо списание, кн. 71, 1910, стр. 5111-5929). 

Ив. Бурешъ -- Бележки изъ фауната на дневнитЪ пеперуди 
на България (Трудове на Бълг. Природоязп. Д-во, кн. 5, стр. 20-55, 
1912 год.) 

4) Сп. Естествознанигз и География, год. М!, 1921; на стр 47 спомену- 
ва следнитЪ видове, уловени въ околноститЪ на гр. Варна: Сутпасу!а 
сапеПа НЬ; БреглайоюорНога Боглай 14; Ешгорпега ЕадпозеПа Неш. и 
Ргоско|орНа рагпазеПа КЬП. 

з) Архивъ на Министерството на Народното ПросвЪщение. Год. 
1. стр. 83--135, София, 1909 г. 
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на. Понеже за пеперудитЬ отъ групата КНора!осега (дневни 
пеперуди) имаше насъбрани вече доста материали, то азъ 
обърнахъ особено внимание на групата Нейегосега и М!сго!е- 
р9ор!ега. За тЪхното по лесно колекциониране спомогнаха 
особено много и електрическитЪ лампи, съ които е осветенъ 
двореца и парка. Повече отъ 200 видове нощни пеперуди въ 
около 2000 екземпляра бЪха уловени тука отъ мене презъ 
месецъ септемврий 1924 и 1925 год. Събрания материалъ 
съдържа доста много отъ значение за познанията ни по раз- 
пространението на пеперудитЪ въобще и специално за раз- 
пространението имъ по нашето крайбрЪжие видове, каквито 
сж напр.: СоПаз егайе, М, сегориз ршисеадо, Рпеззта гета, 
ТНес(а ум. аБит, |азгар4ез |ейсапиз, ОеПер! а Пуогтлка, Аадго- 
нз Наупа, Сегига Ригсща, РоПа госта, Нурорйа саез- 
от, Сигроефа атБиза, Чстодез Путдапа, Апор а |еисо- 
теаз, Сегаепа пайшга, Роза п!, Бепио за аезНтапа, Ог- 
ШозЦжв сгБгапа, Епотоз  Рзсапапа, Ри Ьаарйегух ро!у- 
дгатта!а и др. 

БЪъхъ съ намБрение да съставя една подробна публи- 
кация по пеперудната фауна на цЪлото западно крайбрЪжие 
на Черното море, именно отъ Цариградъ до устието на р. 
Дунавъ и да я сравня съ фауната на северното крайбрЪжие 
на това море и то специално съ тая на Кримския полуостровъ. 
За пеперудната фауна на околноститъ на Цариградъ имаме 
ценнитЬ публикации на РИПрр Сгауез), а за Добруджа -- 
тия на .) зе! Мапп и Егапг За!ау?2). Подобно едно сравнение 
би ни довело до ценни зоогеографски резултати. Поради мжч- 
ната възможность следъ войнитЪ за кореспондиране съ рус- 
китБ ентомолози и набавяне на руска литература по въпро- 
са, и поради слабото още проучване на фауната на крайбр- 
жието между Дунава и Балкана, принуждавамъ се да се спра 
най-напредъ върху подробното изучване на тая фауна поне 
върху единъ пунктъ отъ това крайбрЪжие. Тоя пунктъ, бла- 
годарение съдействието, което ми указа Негово Величество 
Царь Борисъ 1, ми се падна да избера Евксиноградския 

паркъ и неговата околность. Само при едно подробно проуч- 
ване фауната на тая мЪстность и при наличностьта на по- 
дробни такива изучвания, извършени вече при Бургасъ (отъ 
П. Чорбаджиевъ) ние бихме могли да направиме нЪкои срав- 
нения и съ фауната на Кримския полуостровъ. 

1) Р. Р. Сгауез. -- ТНне | ердорега о! СопзапИпор!е. (Те Епото- 
1094456 ГМШ, 1925, р. 1--15. 

) Ег. заау. -- Каа!од дег Масгоерфдорегеп Китапепз пт! Бе- 
госкас Нашпа дег МаспЬапапдег. (ВШ, де |а 5ос. ез 5с1епсе5, Висагез!, 
данга. 19, 1912). 
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Да познаваме добре пеперудната фауна на нашето чер- 
номорско крайбрЪъжие е единъ въпросъ не само локаленъ, но 
и отъ по-голБмо зоогеографско значение и то поради следнитЪ 
обстоятелства: 

1. Въ литературата, особено въ руската, често се тре- 
тира въпроса за съотношението между фаунитЬ на Кримския 
и Балкански полуострови. Не мапко е интересуваль тоя въ- 
просъ и нашитЬ ентомолози, безъ обаче за него да е могло 
да бжде казано нЪщо по-сигурно. Невъзможностьта да се 
правятъ известни заключения по тоя въпросъ се дължи само 
на недостатъчното познаване фауната на нашия черноморски 
брЪгъ, а особено на тоя, разположенъ на северъ отъ Бал- 
кана. 

2. Черното море представлява югоисточната граница на 
Европейския континентъ и затова при проследяване разпро- 
странението на животнитЪ по тоя континенть въ югоизточна 
посока, ние трЪбва да знаемъ досЪгатъ ли тБ черноморския 
брЪъгъ или не. Така напр. обикновенната въ СрЪдна Европа 
пеперуда Мапезза |еуапа е разпространена изъ Сърбия, Бу- 
ковина, Молдава, Армения и Сибиръ, обаче при разпростра- 
нението си въ Европа къмъ юго-изтокъ не е досЪгнала още 
България и черноморския брЪгъ. Пеперудата Па! сепзу! Под., 
която има ориенталско произхождение, е разпространена обил- 
но въ цБла Южна България и почти въ цЪла срЪдня и из- 
точна части на Северна България, обаче край брЪга на Чер- 
но море между Бургасъ и Варна се срЪща слабо, а въ мЪста 
и никакъ. Това показва че при разпространението си въ Бъл- 
гария, идяща отъ къмъ юго-изтокъ, тя не се е движила край 
брЪъга на Черното море и не е преминала Балкана въ низ- 
китЬ му източни части, а го е преминала презъ нЪкой отъ 
разположенитЪ по-на-западъ проходи. 

3. Поради непреодолимата бариера, която Черното море 
представлява за разпространението на сухоземнитБ организми 
и специално пеперудитЪ, неговитЪ брЪгове сж станали пжть, 
по който сж се движили и се движатъ тия организми при 
разпространението си, било къмъ юго-изтокъ, било къмъ се- 
веръ. При това си разпространение тЪ срЪщатъ още една 
напречна на движението си преграда именно Балканската 
планинска верига; затова и много видове, които се срЪщатъ 
на югь отъ Балкана, ги нБма на северъ отъ него и обратно. 
Въ пеперудната фауна на северъ и югъ отъ Балкана действи- 
телно ние не намираме много голЪма разлика, защото за до- 
бре хвърчащитЪ пеперуди невисокия източенъ Балканъ не 
представлява особена пречка за преминаване. Много по ин- 
тересни данни въ това отношение даватъ обаче нехвърчащи- 
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тЬ и слабоподвижни животни, като стоногитЬ (Мупарода), 
мокрицитЬ (взор за), охлювитЪ (С5е,орзда) и нБкои Со!еор- 
Гега. Но и отъ разреда на пеперудитБ можемъ да споменемъ 
доста типични примери. Така напр. дневната пеперуда За!у- 
гиз Гана Егг., която е разпространена главно въ Сирия, Мала 
Азия, Гърция и юго-източна Тракия, се е разпространила край 
брЪъга на Черно море само до Зехтинъ-Бурунъ (тука е кон- 
статирана за пръвъ пжть на 22. УШ. 1923 год. отъ Н. В. Ц 
Борисъ Ш), а по на северъ я нЪма. Отъ друга страна нощ- 
ната пеперуда Мусегоршз ришсеадо Во59., която е разпро- 
странена въ Армения, Кримъ, Подолия, Южна Русия и До- 

" бруджа, се срЪша изобилно и въ Евксиноградския паркъ, 
обаче на югъ отъ Балкана, при Бургасъ не се срЪща. 

4. Паркътъ Евксиноградъ представлява въ по-голБмата 
си часть не едно естествено насаждение, но една изкуствена 
гора, градина и лозя. Затова и тукъ сж се развили и нЪкои 
такива видове пеперуди, които при нормални условия не би 
се срЪщали тука. Характеренъ примеръ въ това отношение е 
Олеандровата вечерница, гжсеницитЬ на която сж намирани 
и наблюдавани тука много пжти отъ Негово Величество Царь 
Фердинандъ. Ако не сж тукъ искуствено насаденитЪ (въ дър- 
вени сандъчета) зокумови храсти (Мепштп о!еапдег), тая пе- 
перуда не би се срЪщала тука. Това е и съ вреднитЪ за ло- 
зарството видове Ро!усПгоз15 Богапа Зс И. (лозовъ молецъ) 
и Оепор га рШепапа 5с Е., които сж тЪсно привързани 
на лозата. Въ парка сж насадени голбмо множество чужде- 
земски дървета и храсти, особено множество иглолистни дър- 
вета (отъ Азия, Африка и Америка), джбове, Зйегсшеа, Вир- 
Гешгшт, Спрютепа, Цподепдгоп, Оозрииз, Гачшгиз, НИ сив, 
Сегс!в и др., които даватъ сжщо така възможност» да се 
развиятъ, по тая несвойствена за мЪстото растителность, и 
особена фауна. Тукъ ще може да се наблюдава върху кои 
чуждеземски видове растения сж се приспособили нашенски 
видове насЪкоми!). 

Всички тия зоогеографски въпроси изпъкнаха въ моята 
мисъль, когато започнахъ проучването фауната на черпомор- 
ското ни крайбрЪжие и специално на фауната на Евксиноград- 
ския паркъ. Макаръ че насъбралия се материалъ, да е вече 
доста многоброенъ, все пакъ той не е още достатъченъ да 
можемъ правилно и съ сигурность да разрешимъ зоогеограф- 

1) Единъ такъвъ много характеренъ случай е констатиранъ отъ 
Н. В. Ц. Фердинандъ въ Кричимския паркъ при Пловдивъ. Тукъ бЪ 
насаденъ презъ 1914 г. японския бодливъ храстъ Веде зерапа (СИгиз 
г ИоПайа). Вече на втората година по него Царь Фердинандъ намЪри 
гжсеницитЬ на нашенската пеперуда Рар!о таспаоп. ГжсеницитЬ на 
тоя видъ у насъ обикновено се хранятъ съ разни видове сеникоцвЪтни 
растения (ПтпЬеШегае), стоящи въ ботаническата систематика далечъ 
отъ рода на казания храстъ. 
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скитЬ въпроси, които сме поставили по-горе, и специално въ- 
проса за съотношението между балканската и кримска фауни. 
Затова решихъ да публикувамъ, въ нЪколко последователни 
приноси, по-интереснитЬ въ зоогеографско отношение видове, 
а главно и интереснитЬ данни и наблюдения, които напра- 
вихъ върху биологията на много видове срЪщащи се тукъ, 
които данни инакъ би останали дълго време непубликувани. 
А когато чрезъ нЪколко такива приноси пеперудната фауна 
на Варненския край ни стане добре. изяснена, тогава ще се 
спра специално и на зоогеографскитЪ заключения, които 
би могли да се извлекатъ отъ тия проучвания. 

Въ настоящия приносъ сж дадени преди всичко биоло- 
гични данни за следнитЪ видове: АсПегоп! Та а! гороз, 
5рЪшх сопуоуш! и РНеоз1а Егети!ае. За азиатския видъ 
СоПаз егае сж дадени доказателства, че той е постояненъ 
влементъ за пеперудната фауна на черноморското крайбрЪжие. 

Поради липса на мЪсто въ настоящитЬ „Известия на 
Бълг. Ентом. Д-во“ давамъ даннитЪ само за семействата Ра- 
р! Поп! дае, Р!ег! дае и 5р! 1 па! дае. Въ следующиятъ 
втори приносъ ще дамъ, даннитЪ и за другитЬ семейства. 

2. Списъкъ на намвренитЪ въ парка Евксиноградъ 
пеперуди. 

Бат. Раршопдае -- Репдае. 

Раршо родайтиз 1. (1). -- Явява се презъ годината въ 
2 поколения. Първото поколение (пролЪтно) хвърчи презъ ме- 
сецъ май и началото на юни. Два пресни екземпляри отъ това 
поколение (съ съвършенно черни коремчета) улови Негово Ве- 
личество въ парка на 5. М. 1925 год. Второто (лЪтно) поколе- 
ние хвърчи презъ месецъ юлий (особено често презъ първата 
половина на месеца). ЕкземпляритЬ отъ това поколение сж 
по-бледи, по-едри, съ по-удължени опашчици на заднитЪ криле 
и сь бБли отгоре коремчета. ТЪхъ по-правилно е да зачис- 
лимъ къмъ формата 1п егтлед!а Сгип., а не къмъ гап“” 
с! ецз 7, както това см правили лепидоптеролозитЪ у насъ до 
сега. Тая последнята форма се срЪща главно на о-въ Си- 
цилия, и въ най-топлитЪ мЪста на Далмация, Гърция и Тра- 
кия; у нея даденитЪ за | пегтедтТа белези сж още по-силно 
изразени. Късно наесень се намиратъ по нЪкога, пълзящи по 
овощнитЪ дървета и гжсеницитЬ на тая пеперуда. Такава 
гжсеница намърена на 3. Х. 1913 г. и хранена съ сливови 
листа, се превърна въ какавида на 14. Х. 1924 год., а даде 
пеперуда на 30. МУ. 1925 година. 



167 

Разпространение: Има го въ почти цЪлата умерена и 
топла палеарктична область. У насъ на всЪкжде дЪто вире- 
ятъ овощни дървета. Има я по цЪлото черноморско крайбр- 
жие на Европа и Азия. 

Раршо тасйаоп 1. (4). -- Както предишния видъ -- въ 2 
поколения: първото презъ края на месецъ априлъ и началото 

„на май, а второто презь началото на месецъ юлий (19. МП. 
1911 г. единъ много едъръ екземпляръ уловенъ отъ Н. Вел. 
Царь Фердинандъ). Общо е прието, че тоя видъ се срЪща 
въ южна Европа и у насъ въ 2 поколения. Чорбаджиевъ, 

„ обаче, приема че при Бургасъ (дето пролетьта почва много 
рано) се срЪща и едно трето поколение, презъ августъ и сеп- 
темврий. Такова трето поколение допуска и 5! ашцйег!) да се 
срЪща по Адриатическия брЪгъ и то презъ края на септем- 
ври. РП. Сгауез констатира тоя видъ въ околноститЪ на Цари- 
градъ сжщо така въ 3 поколения: първото презъ 1 до МУ, 
второто презъ М до МШ и третото презъ |Х. Въпроса не е 
още напълно разясненъ. При нЪколкократното ми пребивание 
въ Евксиноградъ презъ септември и октомври месецъ, никога 
не наблюдавахъ презъ това време да хвърчи тая пеперуда. 

Разпространение. Има го почти въ цЪлата палеарк- 
тична область. СрЪща се по цЪлото черноморско крайбрЪжие, 
главно по пуститЬ необработени мЪста. Илчевъ го намЪри 
при Резово презъ нач. на м. юни и при Ахтополъ презъ юли 

Тпа!в роухепа си (10)2). Една отъ красивитЬ про- 
лЪтни пеперуди, които красятъ Евксиноградския пейзажъ е 

1) Н. Бкацдег, Еашпша Шуго АадпаНса. 7ейзсг. Юг уу5зепзсй. 
зекйепЬто!. Вд. ХУ1, р. 106. 

?) Пеперудата ТПа!5 сег! ву! Сой., която е разпространена въ 
Мала-Азия, Сирия и Палестиня, а на Балканския полуостровъ въ Тра- 
кия, Македония и часть отъ България, не се сръща въ Парка Евксино- 
градъ и неговитЪ околности. Специални търсения за намирането тука 
на тоя много характеренъ за пеперудната ни фауна видъ сж били пра- 
вени много години подъ редъ отъ Н. В. Царь Фердинандъ, но не сж 
дали резултатъ. Изглежда, че тоя видъ, макаръ че има въ парка всички 
условия за животъ, не се срЪща тука. При своето разпространение отъ 
юго-истокъ къмъ северо-западъ той не е досъгналъ още брЪга на Чер- 
ното море при Варна. Него го има изобилно въ цЪла источна Тракия, а 
край морето го има при Цариградъ, Странджа, Мидия, Ахтополъ, с Кю- 
прия (Илчевъ, често), Василико (Илчевъ. често), при Бургасъ „твърде 
рЪдко“ (Чорбаджиевъ, само 1 мжжки 9. МУ. 1911), при Варна го нЪма, 
нЪма го и въ Добруджа, обаче го има въ Дели-Орманъ при Махзаръ- 
паша-теке (4. У!. 1926 отъ Н. В. Царь Борисъ Ш). СрЪща се и при Русе 
(Ковачевъ) и Разградъ (Марковичъ). 

Въ Евксиноградския паркъ липсватъ и видовнтЪ Рагпаззиз ароПо 
|. и Рагпаз5!15 ппетозупе |. Първиять видъ е планински и срЪщането 
му при Варна е напълно изключено. Вториятъ видъ, обаче, възможно е 
да се намври въ гориститЬ покрайнини напр. на Аладжа монастиръ. 
При Бургасъ, Чорбаджиевъ (1915, стр. 9.). го намври по Ала-тепе и по 
„самия морски брЪгъ“. 
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тая бледожелта, черно изпъстрена, съ назжбени по края 
крила пеперуда. Гя хвърчи тука на рЪгко изъ лсзята презъ 
срЪъдата на месецъ априлъ и началото на май. Била е тука 
наблюдавана много пжти презъ 1901--1907 год. отъ Н. Вел. 
Царь Фердинандъ. Негово Величество намБри тука за пръвъ 
пжть въ България аБ. оспгасеа 54. на 27. |М. 1994 год., 
а презъ 1913 год. и гжсеницитЬ на тая пеперуда по расте- 
нието Аг!5 ооста с!епай!з. Тия гжсеници отгледани въ ка- 
фези се превърнаха въ какавиди въ началото на м. юний и 
дадоха пеперуди на следнята 1914 година, 9-20 априлъ. 
Презъ последнитЪ години тая пеперуда се срЪща по-рЪдко 
тука, въроятно поради изкореняването на растението Аг!5 |0- 
Гос!та, което расте тукъ като буренъ изъ лозята и което не 
се търпи отъ модерния лозарь. 

Разпространение: отъ Южна Франция и Италия до Ар- 
мения и Мала-Азия. Има я покрай Черноморския брЪгъ отъ 
Добруджа (Заау) до Цариградъ (Сгауез през Ши !М). По на- 
шия брЪгъ: при Бургасъ (Чорбадж., края Ши !М., сжщо и 
Оспгасеа УЩг.), при с. Кюприя (Илчевъ), Василико и Мър- 
зево (Илч.). 

Дрога сгайаер! 1., (38). - Въ началото на месецъ юни, 
презъ нЪкои години изобилно изъ овощната градина на 
парка. Както навсЪкжде така и тука само въ една генерация. 
Разпространена е край брЪга на морето само тамъ дЪто има 
селища и дето се отглеждатъ овощни дървета. 

Ргеп!в бгазз!сае Г. (45). - По-рЪдко отъ видоветЬ Р!е- 
г15 гарае и Р!ег!5 пар!. ВЪроятно въ три поколения; 
третото въ края на октомврий (20. Х. 1925). 

Р!ег!з гарае 1.(48) -- Третото поколение хвърчеше въ го- 
лЪми множества изъ парка презъ края на месецъ октомврий 
1925. Особено се спиратъ тия пеперуди по цъвтящитЬ презъ 
това време храсти Козтаг! пит. УловенитЪ екземпляри на 
20. Х. 1925 г. сж съвършено прЪсни, тЪ иматъ доста затъм- 
нена долня страна на заднитЪ криле и напомнятъ ранната 
пролЪтна генерация, която тукъ хвърчи презъ срЪдата на ме- 
сецъ априлъ. Има я по цЪлото крайбрЪжие. 

Ргег!в пар! 1. (52). -- Сжщо както предишния видъ, но 
по-рЪдко отъ него. Хвърчи и презъ месецъ ноемврий (17. Х1. 
1911 г.), чакъ до започване на мразоветЬ. Има я по цБлото 
крайбрЪжие. 

Ретв дарияйсе 1. (57), - Съ бързо неспокойно летене 
се появява не рЪдко изъ парка. Не обича гористи мЪста, а 
повече обича стерилнитЪ пусти полета. ВЪроятно тя се сръЪща 
въ 3 поколения. Разпространена е по цЪлото крайбрЪжие. На 
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19. УП. 1911 г. бЪха уловени 4 хубави екземпляри при носъ 
Калиакра отъ Н. В. Царь Фердинандъ; тЪ принадлежатъ на 
лЪтната втора генерация !). : 

ЕисшШое БеПа Сг. (62). - Много на рЪдко изъ парка. 
Само единъ екземпляръ, уловенъ на 2. МП. 1906 год. Нам - 
ренъ и при Варна (КЬ1, |, р. 160). По крайбрЪжието е конста- 
тиранъ при Цариградъ, при Бургасъ (Чорбаджиевъ, въ 2 по- 
коления: мартъ-априлъ и май-юлий) и въ Добруджа (зайау, 
при Мачинъ и Тулча). 

Разпространение: ЦЪла Южна-Европа, Северна 
Африка, Мала-Азия, Армения. 

Еис ое сагдат! тез 1. (69). - Рано на пролБть още 
презъ първитЪ топли слънчеви дни, се появява и тая красива 
пеперуда изъ парка. Два екземпляра сж уловени отъ Н. В. 
Царь Борисъ Ш на 19. М. 1922 год., другъ единъ отъ мене 
на 12. У!. 1922 г. По крайбрЪжието намъренъ при Цариградъ 
(Сгауез, мартъ до май), при Захтинъ Бурунъ (Илчевъ 1924 г. 
стр. 7), при с. Кюприя (28. |М. 1921), при Бургасъ (Чорб., 
априлъ и май) и въ Добруджа (Заау 1910, р. 16). 

Герифа зтпар!в 1. (81). -- Тая нежна, бЪла, съ бавень 
летежъ пеперуда се срЪща изъ парка презъ цЪлия топълъ 
сезонъ, отъ ранна пролЪть до късна есень. Дали се срЪща 
въ 2 или въ 3 поколения не мога още съ положителность да 
твърдя: Има я по цЪлото крайбрЪжие отъ Цариградъ (Сгаувз 
въ 3 генерации), до устието на Дунава (Заау въ 2 генерации). 

СоПаз Пуае Г. (98) - Много на рЪдко се вижда изъ 
парка. Единь Ф екземпляръ бЪ уловенъ на 25. Х. 1907 год. 
отъ Н. В Ц. Фердинандъ. Изглежда, че на всъЪкжде по край- 
брЪжието се срЪща рЪдко; обича повече планинскитЪ мЪста. 
Чорбаджиевъ не го споменува въ приноса си по пеперудната 
фауна на Бургаската > околность, обаче въ неговата 
сбирка се намира единъ дребенъ екземпляръ Пуа!е, уловенъ 
отъ него на 1. М. 1911 година при Бургасъ. Грейвсъ го 
е наблюдавалъ при Цариградъ презъ май и  августъ. 
Въ Добруджа при Енисенлия е ловенъ презъ юлий (заау 
1910 1 17). 

СоПаз сгосеиз (едиза Е). (113). -- Това е една отъ най- 
обикновенитЬ пеперуди, които късно на есень (1--20. Х.) 
хвърчатъ изъ парка въ голбми множества. Обичатъ да кац- 

1) Сръщането на РТег!5 Кгиерег! ЗЕдг. изъ околноститЬ на 
Варна е изключено. Не сж намБрени до сега тука изобщо рЪдкитЪ видове 
Ртег!з сн! ог! 1 се |.., намЪрена до сега въ Сливенъ, има я и при 
Цариградъ (Сгауез) и Гер! 14 та диропсне!! 5! 4г. (намЪрена на 
нЪколко мЪста изъ България, но въ уединени находища : Сливенъ, ПлЪ- 
венъ, Бачково, Бургасъ, БЪлово). 
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ватъ съ десетки наведнажъ по цвЪтоветЬ на Возпагтит о!!- 
стпае. Покрай типичната оранжева форма се срЪща много 
начесто и аБ. Пе се НЬ., а по-рЪдко и аБ. Пейс! па 
ОБ:н. Разпространенъ е по цЪлото крайбрЪжие, на всЪкжде 
изобилно. За числото на поколенията и за нЪкои биологи- 
чески наблюдения върху тоя видъ ще съобщиме въ единъ 
отъ бждещитЪ приноси, а тука по-подробно ще се спреме 
върху вида СоПаз ега!е Езр. 

СоПаз ега!е Езр. 

Едно отъ най-ценнитЪ лепидоптерологически открития на 
Н. В Ц Борисъ Ш. е намирането на азиятския видъ Со аз 
ега е, въ парка Евксиноградъ. Първиятъ екземпляръ (Ф) бЪ 
забелезанъ отъ Него въ мое присжтствие на 13 октомврий 
1924 год. къмъ обЪдъ, хвърчащъ около цъвтящия храстъ Ко5- 
папплит о  спа!е, заедно съ множество обикновени СоПаз 
едиза. Сжщиятъ день следъ обЪдъ бЪ уловенъ още единъ 
екземпляръ и то мжжки. Въпреки моето най-грижливо тър- 

- сене въ продължение на нЪколко деня следь това, други 
екземпляри не можахъ да срЪщна. Не го намбрихъ, въпреки 
старателно търсене и презъ есеньта на 1925 год.. БЪхъ пока- 
ненъ тогава специално за да издиря наново тоя видъ и да го 
проуча по-основно. Изглежда че тая пеперуда е много рЪдка 
тука, а може би се появява само случайно. 

Географското разпространение на СоПаз ега!е 
не е още напълно установено, поради мжчното негово раз- 
познаване отъ близкитБ нему видове на рода Сойаз. За сега 
това разпространение обхваща: цЪлия юженъ Сибиръ, чакъ 
до Амуръ; Централна Азия въ Туркестанъ, Фергана, Тянъ- 
Шанъ; Западна Азия въ Кавказъ, Армения, Персия. За раз- 
пространението му въ Европа до неотдавна се знаеше че се 
срЪща само въ южната часть на Европейска Русия (Са- 
репта), затова и намирането му въ България (при Бургасъ 
и Варна) и при Цариградъ (отъ РАШр Огамез презъ 911 год.) е 
отъ не малъкъ зоогеографски интересъ.!) 

Въ научната литература по пеперудната фауна на Евро- 
па за СоПаз ега!е се споменува само като за случаенъ 
пришелецъ; намирането му обаче при Варна и Бургасъ по- 
казва, че той ще да е единъ постояненъ елементъ за фауна- 
та на юго-източна Европа. Даже и отличниятъ английски ле- 

1) Бахметьевъ П., въ книгата си Бабочки Болгарги 
1902, стр. 399, Хе 28 пише, споредъ указанията на А. ДрЪновски, че 
Сойаз ега!е се срЪща „много рЪдко въ Русчукъ презъ юни“. КеБе! 5. 
1, 1903, р. 16, смъта това твърдение за погрешно, а и ДрЪновски въ ни- 
коя отъ своитЬ публикации не споменува за тоя видъ, затова и нахо- 
дището Русчукъ трЪбва за сега да се изостави. 
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пидоптерологъ РН. Сгауез, който намБри тоя видъ при Ца- 
риградъ го смЪта за случаенъ елементъ тамъ, което личи отъ 
писаното отъ тоя авторь въ Епвт1од15: Кесогд ХХШ, 1912 
р. 319, а именно: „А гаге иптагап. | Фоок 3 зрестепз Шп 
1911, вмо ш МП апд опе п |Х ав СуоК-зи апд Пауе пеуег 
зееп И зпсе“. Азъ ще се помжча да докажа по-долу че С. 
ега е е единъ постояненъ елементъ въ фауната на черно- 
морския брЪгъ. 

Ентомологътъ П. Чорбаджиевъ, който за пръвъ пжть кон- 
статира тоя видъ въ България при Бургасъ, пише за не- 
го: „Отъ тоя азиатски видъ за пръвъ пжть хванахъ 1 а/ на 
1. 1Х. 1910 год, по пжтя между морския брЪгъ и Атанаскьой- 

„ското блато, а презъ течение на цЪлия септември хванахъ 
още | / иЗ 49 отъ равнищата на северъ и юго-западъ отъ 
града и отъ лозята около града. ПролЪтната генера- 
ция не съмъ наблюдавалъ. ЕкземпляритЬ по белезитЪ 
си се схождатъ напълно съ типичната форма. Единъ с/ ек- 
земпляръ!) по балезитЪ си отговаря на спгузойдйопа, който 
е хибридъ между едиза и ега!е. До сега тоя видъ бЪ 
познатъ отъ палеарктична Азия, а отъ Европа само отъ южна 
Русия“. 

За да се увъри съ сигурность въ вЪрностьта на своето 
опредБление. Чорбаджиевъ изпрати 4 отъ своитЬ екземпля- 
ри за провЪрка на професора Н. КеБе! въ Виенския При- 
родонаученъ Музей. КеБе! потвърди точностьта на устано- 
вяването на тия екземпляри като ега е и задържа 2 отъ 
тЪхъ за споменатия музей. За тия два екземпляри КеБе! 

(1916) пише2): „Етп Ег!зсНез Рагспеп уоп Вшдаз (ед. 
Тсспограйнеу) ат 14 ипй 27 Зер!етБег 1910 егьашеЬ Ге 
5сКе зНттеп дапг пт! зоксНеп ап5 50дгиз апа“. 

Когато Негово Величество улови Со!. ега!е въ Евкси- 
ноградъ помислихъ си дали уловенитЬ два екземпляри не 
представляватъ една лимонено-желта форма отъ обикновения 
силно разпространенъ на сжщото мЪсто видъ Со!. едиза. 
Помислихъ си сжщо, дали и уловенитЬ отъ П. Чорбаджиева 
при Бургасъ С. егайе не представляватъ една такава желта 
форма, каквато е описана и означена съ названието С 0- 
ПШаз едиза а. егаез па 5!. Принудихъ се затова да 
се отнеса съ запитване до специалиста, добъръ познавачъ на 
многобройнитЪ разнообразни форми на СоПаз едиза, имено до 
виенския лепидоптерологъ Рго!. Ог М. К1!!, за да се увЪря 

1) Въ сбирката на Чорбаджиевъ е означенъ единъ женски екзем- 
пляръ като с пгузо д опа, обаче той, както ще видиме по-долу, не е 
спгузодопа. 

?) Кере!, Н. - Вейгад гиг |Гердорегепашпа Вшдапепз -- Мег. 
2001, Бойбап, СезеП. Меп 1916, р. 37. 
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дали ловенитЪ при Бургасъ екземпляри, отъ които два сж 
съхранени въ Визнския природонаученъ музей сж действител- 
но СоПаз егае. Рго!, К1 +! ми отговори на моето запит- 
ване следното: „Азъ бЪхъ днесъ преди обЪдъ въ Естествено- 
Историческия Музей и замолихъ г-на Проф. Ребель да ми по- 
каже запазенитЪ въ музея български ега е. Както можахъ 
лично да се убедя, тЪ представляватъ действително истински 
егаТе и подхождатъ напълно къмъ серията отъ индивиди на 
ега!е, запазени тука въ музея. ; 

„Действително не е лесно съ думи да се изтъкне разли- 
ката между ега!е и желти едиза, обаче здна такава раз- 
лика все пакъ сжществува. 

„Основниятъ цвЪътъ на крилата при егайе е изрази- 
телно, мога да кажа даже „блестящо“ лимонено-желтъ (еп 
ГеБпаНез 1 пбс е задеп „еис епдез“ 21йгопепде!Ь), а при 
Со!. едиза Тегаез па 589г. тоя цвЪтъ е матово сярно- 
желтъ до блЪдо-хромено-желтъ („зцитр!ег“ зсреедеБ Б15 
Пе! спгстдеЬ). При С. едиза сгетопае В. Н. тоя цвЪтъ 
е зелено-желтъ. 

„При желтитЪ мжжки едиза (женскитЪ сж много рЪд- 
ки) основното петно (андроконидиума) е винаги ясно раз- 
личимо, въ повечето случаи червеникаво-желто, а при ега- 
Ее това петно липсва. За тоя различителенъ белегъ спомену- 
ва още КотапН въ 1884. |, р. 154. 

„Освенъ това, Проф. Ребель ми изтъкна, а това може 
добре да се види и на музейнитЬ екземпляри, че тъмната 

лента (по края на предното крило), къмъ вжтрешния си 
ржбъ (особено при върха на крилото) е изразително тъмно 
черна!). При прЪсни екземпляри тоя белегъ добре личи; при 
едиза той липсва. 

„Вжтрешниятъ ржбъ на черната лента е при едиза 
по остро ограниченъ, а при ега!е той е отчасти назж- 
бенъ, понеже се продължава навжтре край жилкитЬ на 

крилото. 
„Направи ми впечатление, че у всичкитЬ запазени въ 

музея женски ега!е, желтитЪ петна въ тъмната лента на 
заднитЪ крила сж по-голБми, отколкото при женската 
е диза. : 

; „Изобщо казано разликата между желти едиза и ти- 
пиченъ ега е е малка; върху долнята повърхность на кри- 
летЪ не можахъ да намЪра различителни белези. 

„Въ заключение нека кажа още веднажъ, че съхранени- 
тЪ въ Виенския музей, произходящи отъ Бургасъ, екзем- 
пляри, приемамъ азъ, а сжщо и проф. Ребелъ за истински 
ега!е“. 

1) По-черна отколкото е черна самата лента (Бур.). Р Р 
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НЪма следователно никакво съмнение че ловенитЪ отъ 
Чорбаджиева екземпляри (всичко 6, отъ които 4 сж запазени 
въ Царската Ентомологическа Станция) сж истински егае. 

Уловениятъ въ Евксиноградския паркъ женски ега е 
се напълно схожда по цвЪтъ и по рисунка съ бургаскитЪ; 
мжжкия сжщо така, обаче тоя последния има добре развити 
андроконидии (свътло петно при корема на задното крило, до 
предния му ржбъ), каквито се приемаше по-рано че липсватъ 
у ега!е. За тия петна говори въ писмото си и Рго!. КН. 
Обаче и тоя последниятъ белегъ, Именно присжтствие на ан- 

дроконидии у едиза и липсата имъ у ега!е, не може ви- 
наги да служи като сигурна разлика между двата вида. По 
тоя въпросъ ясно се е изказалъ и руския ентомологъ А. Н. 
Авиновъ!), който дълги години се е занимавалъ съ изуч- 
ване на видоветЪ едиза, ега!е, Па! е. Въ цитираната долу 
статия той казва (стр. 233) „У нЪкоторьхъ изъ моикхъ зкзем- 
пляровъ о/о/ ега е изъ Фергань и Зеравшанской долинь 
также имБется такое пятно (андроконидиумъ) на заднъхъ 
крьмьяхъ, фактъ указъвающ!й вообще на неустойчивость зтого 

признака въ таксономическомъ отношени для характеристики 
видовъ разсматриваемаго рода (СойПаз), какъ зто отмБтилъ уже 
Грумъ Гржимайло“. 

Единствениятъ отчасти сигуренъ. белегъ по който разли- 
чаваме веднага вида ега е отъ едиза е окраската на кри- 

лата; тя у ега а е лимонено-желта, а у едиза е оранжево- 
желта. Ако при желтитБ мжжки екземпляри липсватъ и ан- 
дроконидиитЬ (а такива сж двата мжжки отъ Бургасъ) тогава 
съ положителность трЪбва да заключимъ, че имаме предъ 
себе си вида СоПаз ега!-с. 

Двата вида: едиза и ега е не сж се още ясно раз- 
граничили единъ отъ другъ. Въ своето разпространение по 
Европо-Азиатския континентъ тЪ сж заели самостойно: пър- 
виятъ почти цБла Европа, а вториятъ централна и източна 
Азия. А въ западна Азия тия два вида се смЬсватъ единъ съ 
другъ, даватъ даже и хибридни форми (Бг. Вгузодопа В., 
ПуБг. ПеПста) и затова мжчно се различаватъ единъ отъ другъ. 

Вторъ единъ въпросъ, който трЪбва да си сложимъ тука 
това е въпроса въ колко поколения презъ годината 
се срЪща у насъ тоя видъ. Мненията на лепидоптероло- 
зитЬ и по тоя въпросъ се силно разиждатъ. Ко! (1875 р. 157) 
казва, че вида хвърчи въ Кавказъ презъ априлъ и презъ ав- 
густь до октомврий, а въ Персия въ края на юний до края на 
юлий; КоЬег въ капиталното съчинение Огозззс! те! 
ГегИпае дег Егде нищо не казва за числото на поколе- 

. нията; 5риПег (1908, р. 10) твърди, че се срЪща презъ ап- 

:) Авиновъ. А. Н. -- Къ фаунЪ юНораосега Восточнаго Памира. 
Трудът Русск, Знтомолог. Общества. Г. 50, стр. 115--145, Петербургъ 1910. 

Дер Иде арт 
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рилъ и презъ авгусъ до октомврий; Мепу (1910, р. 220) пише 
„СеНе езресе, сотте Нуа!е, а, зейоп |ез |оса6з, ипе зеше 
депегаНноп еп Уип е: )диШе! оп Меп дзшх (е! решнеге поеме 
го1в депегаНопз), опе аи рптепоз ей ипе а |а Вп де Рее е! 
репдап! Рашютпе“. А за различаване поколенията едно отъ 
друго казва: „а огте Пуа!ео! 4 ез, зейоп Д ошт-Огзрипайо, 
ссп5 и а депегаНоп, ричатшеге де ега е дапз |е паз5/ поп- 
Гадпешх де РА е сепгае пз!5 уегз РОпепЕ (плоп С 15заг) 
сев ашешг Ра гепсопге епгете!6е ашх пдмдиз де а Гогте 
Гурдие. Мопяешг Апдге ВАупоН даш дершз ризйешгв аппезз 
ешфе ега е е! |ез #г015 евоесез (Пуа!е, спгузо! Пепе е! 
едиза), даш! уойепЕ ауес |! д1п5 |е 509 де а Киз е (епу!- 
гопз де Робажа), пт" пюгте дпе ега е у ез! гаге ап ргеп- 
гетрз, аи сопгаге ехсез<мепеп! аБопдапЕ еп ее е! еп ап- 
Готпе“. : 

Въ колко генерации се срЪща ега е въ България, дали 
въ 2 или въ 3 не може още съ положителность да се каже, 
защото числото на уловенитЪ до сега екземпляри е още малко 
(само 8), а и наблюденията върху тЪхъ сж още слаби. Все 
пакъ известни заключения, които би послужили за по-ната- 
тъшни правилни наблюдения, може да направимъ и върху 
тия нЪколко екземпляри. ТЪ сж ловени на следнитЪ дати и 
мЪста: 

1. Бургасъ 21. |. 1910, женски, много старъ изпокжсанъ 
Е 14. М!. 191, мжжки, почти прЪсенъ 
В 14. |Х. 1910, Е прЪсенъ (въ Виенския музей) 
Я 27. 1Х. 1910, женски, старъ 

27. |Х. 1910, з почти прЪсенъ 
. Евксин. 13. Х. 1925, мжжки, О, 3 

Е 13. Х. 1925, женски, О, я 

Погледнеме ли върху датитЬ въ тоя списъкъ и вземеме 
ли подъ внимание и бележкитБ поставени за възрастьта на 
всъЪки индивидъ ще трЪбва да дойдеме до следнитЬ заклю- 

чения: 

1. Уловениятъ рано на пролЪть, на 821 априлъ 1910 г. 
ф екземпляръ е съвършено старъ и окжсанъ. По цвЪтъ, окра- 
ска и голБмина той напълно схожда съ индивидитЪ, ловени 
късно на есень. Той сигурно не е излюпенъ отъ какавида ра- 
но на пролЪть, а е единъ презимувалъ есененъ индивидъ. 
Презимуването на нЪкои отъ видоветЬ отъ рода СоПаз, а спе- 
циално за близкия до ега е видъ СоПаз едиза (особено 
въ по-топлитЪ мЪста на България) е за мене фактъ неоспо- 
римъ. ВЪроятно и вида СоШаз ега!е Езр. може да пре- 
зимува въ фаза на пеперуда, както това е у срЪщащия се 
обилно на всЪкаде въ България видъ СоПаз едиза. 

2) Уловениятъ на 14 юний 1911 г. почти прЪсенъ ек- 
земпляръ, вЪроятно не щз да е по-старъ отъ около 2 седми- 

ДОД ра 



169. 

ци. Той не ще да е презимувалъ, а е полученъ като поко- 
ление на презимувалитЪ женски индивиди т. е. той принад- 
лежи на едно лЪтно поколЪние. 

3. За уловенитЪ на 14 и 24 септември 1910 год. Проф. 
Ребелъ пише, че сж съвсемъ прЪсни. Почти такива сж и уло- 
венитЪ въ парка Евксиноградъ на 13 октомври 1925 год. два 
индивиди. ГБ всички принадлежатъ на едно второ есенно 
поколение. КъснитЪ екземпляри Отъ това поколение могатъ 
да презимуватъ и да продължатъ на пролЪть своя родъ. 

Отъ гореизложеното можеме ди извадиме следнитБ за- 
ключения: 1. СрЪщането при Бургасъ и Варна на съвсемъ 
прЪсни индивиди отъ ега! е показва, че тоя видъ не е въ 
България единъ случаенъ пришелецъ, а е единъ постояненъ 
елементъ въ фауната на черноморското крайбрЪжие. 2. Той 
се срЪща въ България въ 2 генерации, една лЪтна, която 
хвърчи презъ месецъ юний (и юлий при Цариградъ конста- 
тирана отъ Рп. Сгауез) и една есенна, която хвърчи презъ 
месецъ септември и октомври. 3. НЪкои отъ закъснЪлитЪ ин- 
дивиди на есенната генерация могать да презимуватъ и на- 
ново да се появатъ въ стари окжсани индивиди рано на- 
пролЪть. | 

НамиращитЪ се въ Царската Ентомологическа Станция 7 
екземпляри отъ лЪтната и есенна генерация се добре схож- 
датъ съ цвЪтнитБ изображения на тоя видъ у Зейг (1. с.) 
табл. 26, въ редица Ь, фиг. 1 («/) и2 (9). ТЪ се добре схож- 
датъ и съ рисункитЬ на Зри!ег (1903), табл. 3, фиг. 12 и 
съ цвЪтнитЪ фотографически изображения на Мег! Фу (1910) 
Р1. ХО, На. 23 (ф) и 24 (9). У тия последнитЬ изображения 
обаче, заднитЬ крила, както и коренитЬ на преднитЬ крила 
сж малко по-слабо черно замжглени, отколкото това еу на- 
шитЪ индивиди. | 

Нека споменеме тука и за още единъ мжжки екзепляръ 
отъ желтъ Со аз, за който не мога още съвсемъ положи- 
телно да кажа, дали е действително ега! е или е нЪкаква 
особена непозната до сега въ ентомологическата наука жел- 
та форма отъ СоШаз едиза. Тоя екземпляръ е съвършено 
прЪсенъ, дребенъ, пролбтенъ индивидъ, уловенъ отъ П. Чор- 
баджиевъ при Бургасъ на 9/22 априлъ 1910 год. (значи ко- 
гато растителностьта едвамъ почва да се събужда). Неговата 
пръснота показва, че той не е презимувалъ, а току-що излю- 
пенъ отъ презимувала какавида. Той е желтъ, обаче силно се 
различава отъ есеннитЪ ега!е по дребниятъ си ръстъ; той 

е съ 20 мм. дълги и 10 мм. широки предни крила (срЪщу 26 
и 15 мм. у есенния ега! е) и 33 мм. размахъ на крилата 
(сръщу 44--45 мм. у ега!е). ЦвЪтътъ на крилата му е ли- 
монено желтъ; но е малко по охрено-желтъ, отколкото у есен- 
нитЬ индивиди. ДругитЪ белези сж както у ега!е, обаче ек- 
земпляра притежава и слабо изразени андроконидиални пет- 
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на. Ако тия петна съвършено липсваха, тогава екземпляра 
непременно бихъ зачислилъ къмъ ега!е. Одаче мжчно е да 
се зичисли тоя екземпляръ къмъ желтата форма на ефдиза 
поради това, че пролБтнитЬБ екземпляри отъ едиза (имено 
уаг. гп| пог Еа! !) ловени презъ сжщото време иматъ съ- 
вършено друга форма на крилата (широки и кжси 14 Х 20 
мм) и чернитЬ имъ ивици сж ясно прорбзани съ желти реб- 
ра. Тоя последния белегь у разглеждания екземпляръ е сла- 
бо изразенъ. 

Отъ друга страна, да зачислиме тоя екземпляръ къмъ 
ега е ни подбужда и следното обстоятелство. Въ Централна 
Азия изглежда, че видътъ СоПаз ега е е представенъ на- 
пролЪъть съ една дребна пролЪтна генерация, наречена Буа- 
Геотдез. Сг. - Сгвс!. ИзобразенитЪ у Мегйу Р!. ХГ На. 26 
и 27, 21. ХМ Ва. 26-28 пуа!ео! 9 е5 сж все дребни. На- 
шиятъ дребенъ пролБтенъ екземпляръ («(/) обаче не прите- 
жава свЪтлитЬ петна въ черната лента по края на крилата и 
затова не може да се отжждестви съ Пуа!ео!9ез5!), той 
обаче добре схожда съ фиг. 27, табл. ХГ (означена като 
гапз ад. аБ. спгузодопа Во!5 9. отъ Транскаспия) и от- 
части съ фиг. 25, таблица ХЕМП (означена като аБ. сПгу- 
зо! Пето! 4дез Мег.?), за които за жалость не е казано 
презъ кое време на годината хвърчатъ; изглежда обаче, че 
тия две форми принадлежатъ на пролЪтната генерация. На- 
шиятъ екземпляръ не искаме още да отождествяваме съ нЪкоя 
отъ споменатитЬ аберации, а искаме само да изтъкнеме, че не. 
е невЪроятно въпросния екземпляръ да принадлежи на едно 
пролЪътно поколение на СоПаз ега! е. Само по- щателни 
наблюдения би потвърдили това. Пеперудата СоПаз ега е 
взета изобщо е единъ слабо проученъ видъ. 

Може би че видътъ СоПаз ега!е не е толкова много 
рЪдъкъ въ юго-източна България, както отъ досегашнттЪ из- 

следвания изглежда. Действително, той е много по-рЪдъкъ отъ 
близкитБ до нзго видове СоПаз едиза и Сойаз Пуае, съ които 
заедно хвърчи и отъ които се трудно различава. Ако се обър- 
не обаче, отъ страна на нашитЪ ентомолози, по-вече внима- 

1) За тая форма КбБег (въ Ззейг- Ог. 9. Егде 1907 р. 66) казва: „е5 
156 посп цпепзсШедеп, оБ дез ее АНБегайцу -- одег Хейогт 15“. 

”) Чорбаджиевъ е означилъ единъ женски екземпляръ, уловенъ 
на 8/21 |М 1920 г. като аБ. спгузодопа Во159. („хибридъ между 
С. егаве и С. едиза“). Сравнзнъ тоя екземпляръ съ „типуситЪ“ на 
спгузо опа изобразена съ цвЪтна фотография у Уегжу Рд. Х., На. 
28 / и 299, тоя екзимпляръ не се схожда никакь съ тБхъ, а не се 

схожда и съ Н14. 4, рздица БЬ, табл. 26 на Зе. (1907) Формата спгу- 
зодопа има цвЪтъ, почти като тоя на една типична едиза. Екзем- 
пляра на Чорбаджиевъ е единъ типиченъ женски ега! е и затова аБ. 
снгузойопа трЪбва да се зачеркне отъ списъка българскитЬ пе- 
перуди. 
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ние върху желтитЬ форми на рода СоПаз, вЪроятно е че Со- 
Паз ега!з ще да бжде откритъ и въ други покрайнини на ю.- 
изт. България, а особено въ източна Тракия. 

Сопотегух гпатт! Г. (124). - Тая красива лимонено 
желта пеперуда се явява изъ парка много рано на пролЪть, 
даже и въ края на зимата, презъ първитЪ слънчеви дни (7. 
Ш. 1923 г. единъ прЪсенъ с/). Хвърчи изъ гориститЬ мЪста 
на парка и късно на есень. Такъвъ единъ есененъ екземп- 
ляръ е билъ уловенъ отъ Н. В. Царь Фердинандъ на 23. Х. 
1906 г. Разпространена е по цЬлото крайбрЪжие. Въ колко 

. поколения се срБЪща тоя видъ, дали въ едно или две, ще 
трЪбва тепърва да се докаже. Сгауез предполага за окол- 
ноститЬ на Цариграда 2 генерации, сжщо и Чорбаджиевъ за 
Бургаската околность!). 

Еат. Зрпушд ае. - 

АсНегопНа аггороз |. 

Една отъ най-чудноватитБ пеперуди, която се срЪща въ 
България и въ Евксиноградския паркъ, е едрата вечерница 
АсПегоп! а аЕгороз, която въ всички учебници се споме- 
нува подъ името „мрътвешка глава“. Това име пеперу- 
дата носи отъ съчетанието на чернитЬ петна върху гръбната 
страна на торакса й, което съчетание дава образа на човъшки 
черепъ съ кръстосани подъ него бедрени кости. 

Въ Евксиноградския паркъ тая пеперуда е постояненъ 
обитатель, а нейнитЬ едри интересни гжсеници, които при 
уплаха взематъ , позата на сфинксъ“, биватъ намирани тука 
почти всЪка година на есень по растението „азппот Во! 
сап5з и Еусит Багбагит. Такива намБрени гжсеници сж били 
множество пжти отглеждани отъ Н. В. Царь Фердинандъ, а 
презъ последнитЪ години, съ особенъ наученъ интересъ и отъ 
Н. В. Царь Борисъ ПП. Животътъ на тоя юженъ, отъ тропи- 
ческо произхождение видъ (разпространенъ е и въ цЪла Аф- 
рика и Мадагаскаръ) е свързанъ съ множество интересни био- 
логични загатки, нъкои отъ които ще разгледаме и ние тука. 
Ето и биологичнитБ въпроси, върху които се е спрЪлъ Негово 
Величество при своитЬ ноблюдения върху тоя видъ: 

1) За видоветЬ пеперуди принадлежащи къмъ семействата Му т- 
рПа 1дае, | усаеп!даеи Незрегтйдае ще съобщиме въ вто- 
рия приносъ къмъ пеперудната фауна на Евксиноградския паркъ. Тукъ 
ще се спреме на видоветЬ отъ семейството Зр А 1 па! д ае. 

Известия на Бълг. Ентом. Д-во. 12 
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1. При улавяне на живата пеперуда, тя издава силни пис- 
кливи звуци, което не е свойствено на никоя европейска пе- 
перуда. -- съ какво издава тя тия звуци? 

2. Пеперудата хвърчи много късно на есень (даже до 1 
ноемврий), при студено вече време, -- какъ тя продължава 
своето поколение по-нататъкъ ? 

3. Дали видътъ презимува въ фазата на пеперуда (както 
това твърдятъ нЪкои автори), или въ фаза на яйце (както би 
трЪбвало да се очаква), или въ фазата на какавида 2? 

4. Защо гжсеницата се явява въ три различни по цвЪтъ 
форми, -- дали тоя полиморфизъмъ е въ връзка съ полътъ? 

5. ПеперудитЬ на Мъртвешката глава се намиратъ доста 
на често въ пчелнитЬ кошери на Евксиноградския пчелинъ, -- 
дали тЬ навлизатъ въ кошеритЪ за да се нахранятъ тамъ съ 
медъ? Какъ се отнасятъ пчелитЪ къмъ тЪхъ? 

А и на множество други подобни биологични въпроси 
се натъкваме, когато проследяваме по-щателно живота на тая 
пеперуда. Въ нашата ентомологична литература по тия въ- 
проси не е казано нищо, затова на нъкои огъ тЪхъ ще се 
спреме тука. 

Число на поколенията. Преди всичко налага ни 
се да разяснимъ развитието на тоя видъ при нашитЪ клима- 
тически условия т. е въ колко поколения се явява той презъ. 
годината. Най-вЪрно заключение по тоя въпросъ ще получимъ, 
като посочимъ тука датитЬ, презъ които сж ловени пеперу- 
дитЪ съхранени въ сбиркитЬ на Царската Ентомологическа 
Станция, както и датитБ, презъ които отгледванитЬ гжсеници 
сж се превърнали въ какавиди и отъ тия последнитЪ сж се 
излюпили пеперуди. 

Прегледаме ли, на приложената тука таблица датитЪ» 
презъ които е ловена пеперудата, или пъкъ е 
излезла изъ какавидата, веднага ще ни се хвърли 
въ очи, че три сж сезонитЪЬ, презъ които тя се появява: 

1. Въ края на пролЪтьта и то най-често въ нача- 
лото на мЪсецъ юний (пореденъ номеръ 1--5). ПеперудитЪЬ, 
които хвърчатъ презъ това време сж излЪзли отъ какавиди, 
които сж призимували. 

П. Презъ края на лЪтото, и то най-често презъ 
втората половина на мЪсецъ августъ и по-слабо презъ нача- 
лото на мЪсецъ септември. КакавидитЪ, отъ които сж излезли 
тия пеперуди, не сж зимували а сж направени презъ мБ- 
сецъ юлий сжщото лЪто. 

Ш. Презъ срЪдата на есентьта ито презъ мЪсецъ 
октомврий, даже и началото на ноемврий, когато времето е 
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д! НАХОДИЩЕ Е 3 Е - с съ какво се храни гж- 

р: еще ЕЕ а сеницата. 
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з 5 г зъбен 
е де Е: 

2 Кр БЕ | 

1| Сливенъ | - 28.М.1914 П. Чорбаджиевъ 
- Ерцхерцогиня Елиса- 

2 Евксиноградъ | 19.Х.1909 17.У1.1907 241 (е Австрийска. 
Гжсен. на )азпйпит 

; г Н. В. Царь Борисъ Ш 
З ; 23.Х 1925 Гжсеница на Гусит 

: ( БагБагит 
4 София 31.Х.1917 | повредена Д-ръ Ив. Бурешъ 
5 5 1.Х11917 | умрЪ Температура 12--130 С. 

6 Евксиноградъ 31.МП.1906 Н. В. Ц. Фердинандъ | 
7 София 2.УШ 1906 Д-ръ Ив. Бурешъ 
8 Евксиноградъ З.УШ 1923 Н. В. Царь Борисъ Ш 
9 София 2.У1.1916 | 3.М01.1916 32! гжмсеница зелена 

10 с 13-МИ 1912 | 17.40.1912 | 35 | гжсеница желта 
11 | Врана (Соф-ко) 17.М1.1914 | 18М0.1914 31! Н. В. Ц Фердинандъ |! 
12 Айтосъ 8.У1.1916 | 18.70.1916 39 | гжсеница сива 
13, Врана 17.МП.1910 | 18.М11.1910 31 Н. В. Ц. Фердинандъ ! 
14 5 18.МП 1907 | 27.МШ.1907 | 39 
То оо 20.М11.1907 Н. В Царь Борисъ Ш 
19 Гюмурджина 23.МШ.1912 Д-ръ Бурешъ 
17 | Сливенъ - МШ.1916 П. Чорбаджиевъ 
18 Врана 30.М1.1907 | 2.1Х.1907 133, Н. В. Царь Борисъ Ш 
19; Искрецъ 9.1Х.1915 ; 

20 София 1.Х.1912 много студено 12" С. 
21 | Врана 3.Х.1917 Н. В. Ц. Фердинандъ | 
22 Бургасъ 10.Х.1910 П. Чорбаджиевъ 
23 София 1.Х1.1919 много студено 7" С. 

« 

вече много студено и несвойствено за развитието на една 

пеперуда. 
Отъ гореизложеното би могло да се извади заключение, 

че мъртвешката глава се появява въ България въ 3 поколения. 
Въ сжщность, макаръ че пеперудата се явява 3 пжти презъ 
годината, числото на поколенията е само 2, или по-право 
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две и половина, макаръ и това последното твърдение да звучи 
абсурдно. Нека дадеме по-подробно разяснение на тая за- 
гадка. 

ОтглежданитЬ въ парка Евксиноградъ гжсеници на тоя 
видъ сж намирани презъ есеньта и то най-често въ края на 
мБсецъ октомврий. ТЪ се хранятъ тука главно съ листата на 
|тстит БагЬагит  (бойзпасгаз), „Уазптаишт  Еобсапз 
(ОПеасезе) и картофъ -- Зозпшт и Бегозит (Зо!апасезе). 
Тия намирани на есень гжсеници се заравятъ въ земята, за 
да се превърнатъ въ какавиди най-често презъ втората по- 
ловина на месецъ октомврий. КакавидитЪ оставатъ да зиму- 
ватъ въ почвата и отъ тЪхъ излизатъ пеперуди на пролЪть 
презъ края на мБсецъ май или началото на мЪсецъ юний. 
Тия пеперуди принадлежатъ на първото пролЪтно поко- 
ление. ТЪ се срЪщатъ въ природата сравнително рЪдко, вЪро- 
ятно поради обстоятелството че зимуващата какавида е из- 
ложена силно на повреди и унищожение отъ разни не- 
приятели. 

Яйцата, които тия пролЪтни пеперуди снасятъ по листа- 
та на ясмина или картофа, следъ кратко престояване (10--15 
деня), даватъ гжсенички, който се хранятъ до къмъ срЪдата 
на месецъ юлий; тогава тЬ се заравятъ доста на дълбоко въ 

почвата (изъ разкопаната почва на лозята и картофищата до 
20--30 см. дълбочина: и тамъ се превръщатъ въ едри до 10 
см. дълги, черно-кафяви, сравнително меки какавиди. Гжсени- 
цитБ живБятъ по единично, сжщо и какавидитБ си правятъ 
по единично. Какавидата е вложена въ лесно разчупливо 
гнздо (празднина въ почвата) съставено отъ не яко слЪпени 
землени частички. Огъ тия какавиди се излюпватъ още презъ 
сжщото лЪто, следъ около 35 дневно прележаване, пресъ вто- 
рата половина на м. августъ, пеперуди отъ лЪтното поколе- 
ние. ПеперудитЬ на това поколение се срЪщатъ изъ парка 
Евксиноградъ много по-чзсто отъ тия на пролЪтното поколе- 
ние. Това се дължи вЪроятно на по-бързото развитие и на 
по-благоприятния сезонъ, презъ който става това развитие. 
За развитието на това поколение се изисква: 45 деня ОТЪ 
снасянето на яйцето до заравянето на вжзрастната гжсеница 
(1. М-- 15. УП), плюсъ 34 деня за превръщането на кака- 
видата въ крилата пеперуда (15. УП- 18. УШ), всичко 
79 деня. 

ИзлЪзлитБ презъ края на месецъ августъ пеперуди мо- 
гатъ да хвърчатъ продължително време, тЪ се хранятъ съ по- 
мощъта на хобота си съ цвЪтенъ нектаръ и навлизатъ даже 
и въ пчелнитЬ кошери за да се насмучатъ тамъ съ медъ. 
Презъ сжщиятъ месецъ августъ тЬ се оплодватъ и снасятъ 
яйцата си. ГжсеницитЬ получени отъ тия яйца се хранятъ 
"около 30 дена и въ началото на месецъ октомври сж вече на- 
пълно израстли и се заравятъ въ почвата, за да се превърнатъ 
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тамъ въ какавиди. Тия какавиди ще презимуватъ, за да да- 
датъ на пролЪть следнята година пеперуди отъ първо по- 
колЪние. : 

НЪкои отъ тия какавиди обаче, направени малко по-рано, 
имено презъ месецъ септември, поради топлото още време 
успъватъ да завършатъ своето развитие още сжщата есень и 
вмЪсто да дадатъ пеперуди чакъ на пролЪть, даватъ ги още 
презъ сжщата есень презъ октомврий и началото на ноемврий: 

За да се появятъ тия закъснЪли пеперуди има още дос- 
та време, тъй като какавидната фаза на лЪтното поколБние 
трае около 30--32 деня; значи направенитЪ презъ втората по- 
ловина на месецъ септемврий какавиди иматъ възможность да 
дадатъ пеперуди презъ октомврий, вмЪсто да ги дадатъ / ме- 
сеца по-късно, имено чакъ на пролЪть. Такива канавиди съ 
ускорено развитие даватъ явлението, което азъ презъ 1914 г. 
нарекохъ „недолежаване на какавидата“, и което съмъ наблю- 
давалъ и у други видове пеперуди -- напр. у зангта зри! 
5сНЕ., Рпа!ега Бисернаа Г., Осгапига епипеа Езр.. О!<гапига 
маша | и др.1). Че тия срЪщащи се късно на есень пепе- 
руди, произлизатъ действително отъ недолежали какавиди, 
личи и отъ това, че въ коремчетата на женскитЬ уловени 
презъ октомврий и ноемврий, не се намиратъ развити яйца, т: 
е. тъ сж безплодни, а и студения сезонъ е вече доста на- 
предналъ за да могатъ да дадатъ по-нататъшно поколбБние. 
Държани отъ мене такива индивиди на затворено въ кафезъ 
тЪЬ не можаха да презимуватъ и умрЪха, вЪроятно отъ студъ. 
Може би за такива късно намБрени индивиди нЪкои автори, 
даже и въ най-ново време напр. Вигаег”), твърдятъ, че 
тЬ могатъ да презимуватъ. Твърдението на Вигдег обаче 
изглежда да е грЪшно и по тия съображения, че той на сж- 
щото мЪсто твърди, какво и пеперудата 5тепп из осейа!з 
презимува, което сигурно е погрЪъшно. 

За една късно на есень уловена Аспегоп а а!го- 
роз съмъ написалъ въ бележника на Царската Ентомологи- 
ческа Станция следното: „единъ доста запазенъ женски ек- 
земпляръ, намБренъ на 1 октомври 1912 г. въ една отъ стаитЬ 
на Царската Зоологическа Градина въ София. Времето е дъж- 
деливо, студено (129С.) и неподходно за сжществувание на 
една пеперуда. Тя е влЪзла въ стаята, дето се отглеждатъ 
екзотични птици, като е била привлечена вЪроятно отъ ми- 
ризмата на банановитЪ и смокинови плодове, съ които се 
хранятъ тукъ казанитЬ птици. Поради доста низката темпе- 

1) По въпроса за „прележаването“ на какавидитБ вижъ статията 
ми „Бележки изъ фауната на нощнитЪ пеперуди на България“ -- Тру- 
дове на Бълг. природоизп- д-во, кн. М1, 1914 г.. на стр. 73--78. ; 

?) Вигаег, Е. -- ПеБегуиег! АспегопНа агоро5? (Епото!од. Ап- 
тедег В. У1, 1926, р. 10--12). 
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ратура (12--140 С.), която трае вече цЪла седмица, пеперуда- 
та не може да хвърчи, а издава само, при допиране до нея, 
доста силни пискливи звуци. Оставена да живЪе въ кафезъ 
въ неотоплявана стая, при температура 16" С. и хранена съ 
захаренъ сокъ, тя не можа да изтрае дълго време и умре на 
16 Х. РазрЪзано коремчето й, въ него не намБрихъ никакви 
яйца. Значи, тая пеперуда би могла да продължи своето по- 
коление само ако би могла да презимува и презъ това време 
да развие полови продукти. Но защо това е нуждно, когато 
е ясно отъ мои по-раншни отглеждания, че какавидата, а не 
пеперудата на АсПегоп! а а!гороз зимува. Да зимува 
и какавидата и пеперудата, това не е наблюдавано още за 
никой видъ пеперуда и би било несъобразность въ при- 
родата“. : 

За единъ другъ сжщо така безплоденъ женски екзем- 
пляръ, намвбренъ още по-късно, съмъ бележилъ следното: „на 
1 ноември 1919 г., при много студено и дъжделиво време 
(79 С.) бЪ донесена въ Царската Ентомологическа Станция 
(отъ г-жа Сл. Пом-ва) една добре запазена Мрътвешка глава. 
СрЪщането презъ това студено време на една такава едра 
пеперуда очуди вси“ки. Пеперудата бЪ намБрена въ коридора 
на едно жилище, скрила се тука вЪроятно отъ студа. И тая 
пеперуда издаваше пискливи доста силни звуци. Запазена жива, 
тя можа да изтрае само 4 деня и умре, вЪроятно отъ студъ. 
Може би трЪбваше да я държа на топло? Дали тия късни 
есенни екземпляри не сж такива, които мигриратъ отъ северъ 
къмъ югъ, подобно на вечерницата Пар!п!5 пег!!, която 
мигрира отъ югъ къмъ северъ?“ 

Общото заключение отъ изказаното по-горе е, че видътъ 
АсПегоп ! !а а!гороз се развива у насъ и специално въ 
Евксиноградския паркъ правилно въ 2 поколЪния, като една 
часть отъ какавидитЪ на второто поколБние, по нЪкога, вмЪс- 
то да презимуватъ даватъ пеперуди още сжщата есень. Тия 
късни есенни пеперуди сж безплодни, и при нашитЪ клима- 
тически условия сж осждени на загинване. Такова едно раз- 
витие може да наречеме развитие въ две и половина поко- 
лЪния. Графически може да го представиме въ следнята 
таблица!): 

1) Въ тая таблица пеперудата е отбелезане съ кръсче, гжсеница- 
та съ чертица, яйцето съ точица, а какавидата съ едра точка. Въ 
хоризонталния горенъ редъ сж отбелезани месецитЪ презъ които става 
развитието, а въ отвесния краенъ редъ годинитЬ презъ които е праве- 
но наблюдението. По-подробно за тия таблици вижъ статията ми „Бе- 
лежки изъ фауната на нощнитЪ пеперуди на Бъллария“ -- Трудове на 
Бълг. Природоизп. Д-во кн. У!, 1913, стр; 91--99. 
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рога 1926 вее Де ева во 

При горнитЪ заключения изпъква обаче следниятъ въп- 
росъ: на какво се дължи тая нецелесъобразность да се поя- 
вяватъ, късно на есень, пеперуди, които трЪбва да измратъ, 
безъ да могатъ да продължатъ поколБнието си? Отговора на 
тоя въпросъ може да намБримъ въ следното: АсПпегоп! а 
а! гороз е видъ съ тропическо произхождение. Разпростра- 
нението му обзема цЪла Африка, съ острова Мадагаскаръ; 
цБла умЪрена Европа, заедно съ Великобритания, северна 
Германия, Скандинавия, Естландия; КанарскитЪ и Азорски ос- 
трови; западна Азия съ Персия, Транскаспия, Армения и Ма- 
ла-Азия!). Нейното първо отечество изглежда че е тропичес- 
ка Африка, Гамъ видътъ се явява правилно въ 3 поколения 
презъ годината, и тия поколЪния не се прекъсватъ отъ зи- 
мата, както това е при нашия климатъ. При способностьта на 
пеперудата бързо и продължително време да хвърчи, и при 
вжтрешния й стремежъ да мигрира и да се разпространява 
на далечъ, тя бързо е заела и такива съ по-хладенъ климатъ 
мЪста въ Европа, дето нейното развитие не може да става 

въ 3 поколБнияг). Въ такива мЪста затвърдБлия у вида жи- 
вотенъ признакъ да се развива въ 3 поколбния презъ годи- 
ната трЪбва да се измЪни и да се нагоди съгласно сжщест- 

вующитЬ въ мЪстото климатически условия. Това нагаждане 
се извършва посрЪдствомъ „недолежаването“ и „прележава- 
нето“ на какавидата, за което явление вече споменахме. Удъл- 
жаването и съкратяването на какавидната фаза представлява 
едно срЪдство за вида да приспособи своето развитие къмъ 
новитЪ за него климатически условия. Ето и доказателства 
за това: 

:) Близкия до А. агороз видъ Аспегоп | Та 5! ух Мезву. е 
разпространенъ въ Индия, Цейлонъ, Япония, ЗундскитЪ о-ви. Почти сж- 
щото разпространение има и третия видъ отъ тоя родъ имено А. 1а- 
спеп 5, з Еабг. 

:) За широкото разпространение на Мрътвешката глава въ Ев- 
ропа е спомогнала много. и картофената култура. Въ срЪдня и северна 
Европа гжсеницитЬ на Мрътвешката глава се хранятъ главно съ лис- 
тата на картофитЬ. Картофеното растение (зоапит иБегозит) произ- 
хожда отъ Америка, дето Мрътвешката глава не се срЪъща, 
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Въ тропицитЪ АсйегопНа агороз се развива правилно въ 
3 поколения презъ годината. Въ три поколения се развива 
даже и въ най-топлитЬ покрайнини на Европа напр. въ Ри- 
виера и Санъ-Ремо (южна Франция), макаръ че третото поко- 
ление често съ мжка се доразвива. Въ това мЪсто, споредъ 
Атапег- АБа?!?), гжсеницитБ на Мъртвешката глава се ср. 
щатъ въ трето поколение презъ срЪдата на месецъ декемврий 
и даже презъ началото на януарий. Тия гжсеници сж полу- 
чени като поколение на пеперудитЪ, които се излупватъ презъ 
декемврий и ноемврий месецъ т. е. отъ тия пеперуди, които въ 
България се раждатъ, поради студеното време, безплодни. 
При топлия климатъ на Ривиера, тЪ обаче развиватъ поло- 
витЬ си продукти и даватъ начало на ново трето поколение 
гжсеници, които се превръщатъ въ какавиди презъ месецъ 
януарий. Интересно би било да се узнае, дали въ Южна Фран- 
ция, една часть отъ люпящитЪ се презъ септември и ноември 
какавиди оставатъ да „прележатъ“ до напролЪтъ. При на- 
шитЬЪ климатически условия, както видЪхме, поради студеното 
време презъ октомврий и ноемврий почти всички какавиди отъ 
това есенно поколение оставатъ да презимуватъ, а само отъ една 
малка часть отъ тЪхъ се излюпватъ пеперуди, които при това 
оставатъ безплодни и поради студеното време загиватъ. Раз- 
витието въ тоя случай става въ 21/, поколения; такова е разви- 
тието вЪроятно и въ по-голбмата частъ на Южна Европа. Въ 
голбма часть отъ СрЪдна Европа развитието става правилно 
въ 2 поколЪния, безъ пеперудата да се явява и късно на есень 
отъ недолежали какавиди. А въ Северна Европа, специално 
въ Естландия, АсПпегоп! а а!гороз не е даже постояненъ 
тамъ развиващъ се елементъ, а се появява (споредъ Ре- 
гегзвеп ) презъ августъ и септемврий чрезъ екземпляри, които 
сж долетяли тамъ отъ по-южни мЪста. Тия долетели пеперуди 
снасятъ тука по картофенитЬ листа своитЬ яйца, обаче из- 
лезлитЬ отъ тЪхъ гжсеници съ мжка могатъ, поради ранното 
настжпване на студоветЪ, да се доразвиятъ и превърнатъ въ 
какавиди, който пъкъ сж осждени на измръзване. 

Въ тоя случай развитието се извършва въ една непълна 
генерация. Най-сетне, поради голБмата мигрирующа способ- 
ность на пеперудата, тя се появява (споредъ Рейегзеп |. с. р. 
130) и далече на северъ въ Скандинавия, дЪто нЪма никакви 
условия за нейното развитие и дЪто долетялитЪ пеперуди сж 
осждени на загинване безъ да могатъ да дадатъ нито на- 
чало на свое поколение. 

г) гиду!а у. Атапег АБай!1. - АсНегопНа амороз Г. (Уиз!!- 
гье 2ейзсигиЕ Юг Епюто!од!е. В. 4, 1899, р. 178). 

1) М. Рейегзеп -- Гердерегепашпа уоп ЕзНапд. Кеуа! 1924, р. 129. 
--130. 

ха 
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Другъ единъ въпросъ, на който има тукъ да се спреме 
е какъ пеперудата издава звукъ. Едно чудновато 
явление у пеперудата Мрътеешка глава е, че тя при обезпо- 
кояване издава силни пискливи звуци, които най-добре могатъ 
да се оприличатъ съ цвъртението на внезапно уловени или при- 
тиснати домашни мишки. Цвъртението е доста силно, то ясно 
се чува и отъ 20 метра растояние и изненадва всЪкиго, който 
е ималъ възможность да лови таяп еперуда. Известно е, че пе- 
перудитЬ не издаватъ звукъ; само нЪкои видове напр. Раг- 
пазз! из арро!о издава особенъ звукъ, като трие заднитЬ 
си ципести криле о грапавитЬ си крака. Звукътъ, който изЗ- 
дава Мрътвешката глава е съвършенно другъ, той е истин- 
ски пискливъ жалобенъ тонъ излизащъ изъ устния апаратъ 
на пеперудата. По какъвъ начинъ пеперудата издава тоя звукъ. 
не е още напълно разяснено, макаръ че съ тоя въпросъ сж 
се занимавали доста много автори като напр.: Чогдтапп, |огеу, 
Кеаштиг, Мадпег, Кбзе!, Наазе, Оидез и др. 

Атдпег-АБай, който презъ 1899 г. (| с. р. 337--338, 355 
356). е събралъ и литературата по въпроса, твърди че зву- 
ка произлиза отъ триенето една о друга дветЪ половини 
на спирално завитото смукало на пеперудата. 

МоитЬ наблюдения върху нЪколко живи цвъртящи ек- 
земпляри отъ АсПегопНа ме доведоха до следнитЪ заключения: 

1. ЗвуцитЪ излизатъ действително отъ ра ици сл, въ 
която е навито устното смукало. 

2. Това смукало взима участиа въ образуване на цвър- 
тението. Ако у цвъртящата пеперуда изтеглимъ внимателно 
смукалото на вънъ, цвъртението престава. 

3. Дали звуцитЬ се получаватъ отъ триене на дветЪ по- 
ловини на смукалото, или пъкъ отъ триене на завитото сму- 
кало върху заднята стена на празднината, въ която то е по- 
мБстено, не можахъ точно да наблюдавамъ. Изглежда ми, обаче 
по-правдоподобно второто, защото при цвъртенето хобота про- 
пада малко по-дълбоко на вжтре, безъ обаче да се забелезва 
върху него нЪкакво особено трептение. 

4. И въ единиятъ и въ другиятъ случай звукътъ не би 
могълъ да бжде толкова силенъ, ако при неговото образуване, 
не взима участие и въздухъ, който се изблъсква, вЪроятно 
посредствомъ трахейни канали презъ легловището на хобота. 
Че това е така личи отъ факта, че при цвъртенето ясно може 
да се забележи едно свиване и издуване на коремчето, което 
вЪроятно е въ връзка съ приемане и изхвърляне на въздухъ. 
Тоя въздухъ, вЪроятно, се изхвърля презъ отвори задъ хобота 
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и усилва произвеждания тамъ звукъ или пъкъ причинява треп- 
тение на нЪкоя мембрана. Ще трЪбва да се постави цвър- 
тящата пеперуда въ задимена или прашна атмосфера, за да 
да може да се констатира дали действително презъ хоботното 
влагалище се изхвърля при това цвъртене въздухъ. 

Защо пеперудитЪ навлизатъ често въ пчел- 
нитЪ кошери? Въ Евксиноградскиятъ пчелинъ много на 
често, при преглеждането на кошеритЪЬ, презъ края на лЪтото, 
се намиратъ мрътви екземпляри отъ пеперудата Мъртвешка 
глава. При преглеждането на пчелина презъ септемврий 1924 
год. отъ Нейно Царско Височество Княгиня Евдокия, която 
ревностно се занимава съ пчеларство, отъ 20 кошера бЪха из- 
вадени 9 такива пеперуди. МрътвитЬ пеперуди иматъ свое- 
образенъ изгледъ. ТЬ не сж изцапани нито съ медъ нито съ 
восъкъ, а сж съвършено очистени отъ мжхнатата и люспестата 
покривка. Крилата сж прозрачни, ципести съ кафявъ цвЪтъ, 
тЪЬ както и цЪлото тЪло сж изгубили съвършено пъстрата си 
окраска, коремчето е изгризано отъ вжтре и е очистено съ- 
вършено отъ мекитЬ му части. ВсичкитЪ хитинени части, 
обаче, по главата, гърдитЬ, коремчето сж запазени и цЪлата 
пеперуда е скелетирана и има присжщия на хитина, кафявъ 
цвЪтъ. 

Защо навлизатъ тия пеперуди въ кошеритЪ -- на тоя 
въпросъ може да ни отговори следното наблюдение. На 10.УШ. 
1906 год. единъ отъ градинаритЬ въ парка Евксиноградъ ми 
донесе една жива пеперуда Мрътвешка глава, която бЪ набо- 
дена на единъ пиронъ. Работника я бЪ наболъ върху пиронъ, 
понеже бЪ уплашенъ и доста очуденъ, не толкова отъ ней- 
ната външность, колкото отъ пискливитЪ звуци, които пепе- 
рудата издаваше. За да не го „ухапе“ той я набоде на единъ 

не малъкъ пиронъ и ми я донзсе. Когато освободихъ живот- 
ното отъ пирона и го пуснахъ въ шише съ хлороформени 
пари за да се упои, тогава изъ раната му изтече доста много, 
около 1 и половина куб. сантиметра (почти пълна чаена лж- 
жичка) чистъ бистъръ желтъ медъ, съ който пеперудата се е 
насмукала вЪроятно презъ изминалата нощь. Тоя примеръ ни 
показва ясно, че АсПпегопНа аисрсз навлиза въ кошеритЪ дей- 
ствително, за да се насмучи тамъ съ медъ. Количеството на меда, 
съ което една пеперуда може да се насмучи е не малко и 
много право е че пчеларитЬ, особено въ Южна Европа см - 
татъ тая пеперуда за вредна за пчеларството. 

Изглежда че въ много случаи тая кражба на медъ, не 
остава ненаказана. ОбезпокоенитЪ пчели отъ това, въ сравне- 
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ние съ тЪхъ грамадното животно, вЪроятно го нападатъ и жи- 
лятъ, а често го и убиватъ. На това се дължи намирането на 
мрътвитЬ пеперуди въ кошеритЪ. Понеже пчелитЬ не могатъ 
винаги да изхвърлятъ на вънъ едрия трупъ на пеперудата, 
тЪ го очистватъ отъ всички меки части, за да не мирише, 
а оставатъ само хитинения му скелетъ. 

„Миропомазване на гжсеницата“. Друго едно 
интересно явление, което имахъ възможность да наблюдавамъ 
у гжсеницата това е „миропомазването“. Възрастната гжсе- 

ница, 3--4 деня преди да се превърне въ какавида, по право 
преди да се зарови въ почвата, промбня желтия си цвЪтъ въ 
сиво-желтъ, даже сивъ. Презъ това време тя съ помощъта на 
устата си (мисля че съ долната си устна) намазва цЪлото си 
тЪло съ нЪкаква лигава материя, която отдЪля изъ устата си. 

Това намазване на кожата става най-грижливо, и се извър- 
шва цЪлъ день на 3--4 пжти. Гжсеницата съ изкривяване тЪ- 
лото си въ страни докосва съ устата си последователно почти 
всички части на тЪБлото даже и аналното рогче и крачката си. 
Следъ това тя вече почва безпокойно да се движи, цвЪтътъ 
на тЪлото и става още по-мжтенъ и тя се зарива въ земята. 
Защо гжсеницата се „миропомазва“ преди да се зарови въ 
земята, не е доказано; изглежда, че съ това намазване на ко- 
жата тя я подготвя за да може по-лесно да я съблече подъ 
земята или пъкъ я подготвя за да не се лепятъ о нея влаж- 
нитЪ землени частички. Сжщото това явление е наблюдавано 
отъ мене и Д. Илчевъ нЪколко пжти и у Олеандровата вечер- 
ница (Парйп!5 пег!). У другитЬ вечерници (БрИпа!дае), спе- 
виално у Се! ер! а, не съмъ го, обаче, никога наблюда- 
валъ, макаръ че много пжти съмъ отглеждалъ тЪхнитЪ гж- 
сеници. : 

Полихромизъмъ у гжсеницата. Споменахме още 
въ началото, че гжсеницитЬ на Мрътвешката глава сж раз- 
лично оцвЪтени. Най-често се срЪщатъ желтитЪ гжсеници, съ 
синкавъ гръбъ, съ кафяви наклонени линии отъ страни и съ 
желто рогче на последниятъ сегментъ. По-рЪдко сж зеленитЪ 
гжсеници. Тия последнитЪ, по окраска толкова силно се от- 
личаватъ отъ желтитЪ, че човъкъ би казалъ че принадлежатъ 
на съвършено другъ видъ. Една такава отгледана отъ мене 
гжсеница даде пеперуда, която по нищо не се отличава отъ 
тия, получени отъ жълти гжсеници. Различието въ окраската 
на гжсеницата не е и въ връзка съ пола. АБЬе Регге (Хеуше 
дез ВошЬсппа!5, 1903, р. 64) пише, че въ южна Испания си- 
вата форма на гжсеницата се срЪща еднакво често съ желтата, 
а въ южна Африка, споредъ сжщия авторъ, преобладава си- 
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вата форма, обаче, се срЪща, макаръ и рЪдко, и желтата и 
зелената. На какво се дължи тоя полихромизъмъ и какво е не- 
говото предназначениз не можз още съ положителность да се 
каже. А не сж само тия 3 форми, въ които се явява гжсени- 
цата, но има, макаръ и рЪдко, и други цвЪтове или пъкъ 
смесица отъ казанитЪ по-горе. Такива нЪколко сж споменати 
въ цитираното долу съчинение на з5ршег:) на стр. 88. 

те из рорий 1.. (725). -- Единъ едъръ мжжки ек- 
земпляръ бЪ уловенъ изъ парка отъ ТГЪхни Царски Бисо- 
чества Князетъ Борисъ и Кирилъ презъ срЪдата на месецъ 
май 1910 год. Има я и при Бургасъ (гжсеница презъ юлий 
отъ П. Чорбаджиевъ)?). 

Хтегитиз осейава 1. (126). -- Заедно съ предишниятъ 
видъ, презъ май 1910 год. И у двата вида тия пролЪтни пе- 
перуди сж излЪзли отъ презимували какавиди. ГжсеницитЪ 
имъ тука се хранятъ главно съ листата на пирамидалнитЪ 
тополи, каквито има много насадени изъ парка. Сжщиятъ видъ 
е намБренъ и при Бургасъ (П. Чорбаджиевъ, гжсеница презъ 
юний). 

Пйта ицае 1.. (730). -- Негово Величество Царь Бо- 
рисъ Ш намери изъ парка, пълзяща по земята, гжсеницата на 

тоя видъ на 25. МП. 1924. Донесена въ София, тя хрисали- 
дира на 5. УШ. с. г. Отъ какавидата трЪбваше да излезе пе- 
перуда на следнята пролЪть, обаче вмЪсто пеперуда излезе 
изъ нея на 23. М. 1925 единъ едъръ до 3 см. дълъгъ ихнеу- 
монидъ (главата му е черна съ желто чело, гърдитБ сж 
черни съ желта пъпка отъ горе, коремчето желто, послед- 
нитЪ му 3 сегменти сж черни). Ихнеумонидътъ бЪ изялъ съ- 
вършено вжтрешностьта на какавидата. Сжща една такава 
гжсеница бЪ намБрена изъ гарка и отъ ТЪхни Царски Висо- 
чества КнягинитЪ на 20. МШ. 1922г.. Гжсеницата се зарови въ 
почвата за да хрисалидира на 25. УШ. с. г. И отъ тая кака- 
вида излезе на 20. М. 1923 сжщиятъ ихнеумонидъ, както тоя 
означенъ по-горе. Една пеперуда отъ първото пролЪтно поко- 
ление уловихъ азъ въ парка на 12. У!. 1922 год. 

1) Зршег -- Пе Рапреп дег зсптеНег пде Еигорав, 1910, на Та!. 6, 
На 20 Ь. е изобразена една такава сива гжсеница. 

2) При града Варна е уловена и рЪдката вечернита 5 пег! пЕ П из 
дзегсиз сп. (КеБе!, 5819. 1, р. 198). Въ Евксиноградския паркъ, обаче, 
не е намврена до сега. Въ Евксиноградския паркъ може да се намери 
Ргегодоп ргозегр ! па Ра!. Съ положителность е констатиранъ тоя 
видъ до сега само при София, Бургасъ и Разградъ. 
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На друго мЪсто иран Черноморското крайбръжие не е 
врана до сега. 

Парйп!з пег!! Г. (733). -- Когато за пръвъ пжть посе- 
тихъ Евксиноградския Дворецъ презъ края на месецъ юлий 
1905 год., тогава Н. В. Царь Фердинандъ ми показа, въ една 
отъ оранжериитЪ на парка, едритЪ гжсеници на тая най-кра- 
сива нашенска вечерница, които гжсеници бЪха грижливо от- 
глеждани тука върху насадени въ сандъци храсти отъ Мепит 
о!вапЯег (зокумъ). Негово Величество се силно интересуваше 
отъ тая пеперуда и то по следнитЬ съображения: Пасйп! 5 
пег! ! е тропически видъ. Разпространенъ е въ южна Европа, 
Африка, Мадагаскарь, южна Азия отъ Кавказъ до Япония. 
НЪкоя години той се явява изодилно изъ парка, а нЪкои го 
нЪма никакъ. Между европейкитБ ентомолози сжществуваха 
тогава две мнения за отечеството на тая бързо летяща пепе- 
руда: едни предполагаха, че пеперудитЬ, подобно на прелет- 
нитЬ птици идатъ всЪка година чакъ отъ Африка, а други 
твърдЪха, че тЪ сж постоянни обитатели на СрЪдня Европа, 
дЪто се развиватъ презъ годината даже въ 2 поколЪния. 

Наблюденията върху появяването на тая пеперуда въ 
Евксиноградъ, и върху нейната биология, извършени презъ 
1902--1908 год., доведоха Негово Величество до заключението 
че действително тая пепгруда трЪбва дЪ е прелетна, така ка- 
кто сж прелетни много отъ нашитЪ птици. 

За окончателно разрешение на въпроса Негово Вели- 
чество възложи на Царската Ентомологическа Станция презъ 
1914 год. да се занимае специално съ основното проучване би- 
ологията на тоя видъ. Съ тия изучвания ревностно се зае 
Д. Илчевъ и благодарение на добритЬ условия за отгле- 
ждане въ Царската Ботаническа Градина въ София и въ 
Ентомологическата Станция той можа успешно да проследи 
пълното развитие на вида отъ яйце до възрастна пеперуда. 
РезултатитЬ отъ тия проучвания сж напечатани въ цЪнната 
публикация на Д. Илчевъ озаглавена: „Върху биологията на 
ПарНтзв пеги |.“1). заключенията на Илчевъ, които споделямъ 
и азъ, сж на кратко следнитЬ. Въ топлитЬ мБста на Африка 
Парйпт!в пег!! се развива въ 3 поколения презъ годината. 

ПеперудитЪ, се явяватъ презъ края на май и началото 
на юний. ТБ сж именно тЪзи, които прелитатъ къмъ България 
отъ югъ. Тука тЬ снасятъ върху изнесенитЬ вече на вънъ 

1) Списание на Българск. Академия на НаукитЬЪ, кн. ХУП. 1919. 
стр. 155--179. 
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олеандрови храсти (зимно време. тия последнитЬ не могатъ да 
изтраятъ навънъ, понеже листата имъ помръзватъ) своитЬ 
яйца, отъ които следъ 7--8 дена излизатъ гжсеници, които 
се хранятъ съ цвЪтоветЬ и листата на растението до къмъ 
края на мъсецъ юлий. Това сж тия гжсеници, който нами- 
ратъ обикновено ентомолозитЬ у насъ и въ срЪдна Европа. 
Самата пеперуда, много рЪдко е улавяна. Въ началото на 
августъ месецъ гжсеницитЪ се превръщатъ въ какавиди, не 
заровени въ земята, а сложени върху нея и покрити съ слабъ 
пашкулъ съставенъ отъ слабо споени съ копринени нишки 
сухи растителни частици. Следъ около 28 деня отъ какавидата 
излиза пеперуда на вторато есенно поколение. Тая 
пеперуда се вижда да хвърчи понБкога изъ Евксиноградския 
паркъ. Поради настжпващето следъ това студено време тЪ 
обаче не могатъ да дадатъ пъколение, а ако успеятъ даже 
да снесатъ своитЬ яйца, то полученитЪ отъ тЪхъ гжсеници, 
които сж много чувствителни къмъ студа сж осждени на за- 
гинване и не могатъ да се доразвиятъ. Дали тия пеперуди, 
които у насъ не могатъ да продължатъ поколението си ми- 
гриратъ (презъ септемврий) къмъ югъ за да търсятъ мЪста 
съ годенъ за развитието имъ климатъ не е ощо доказано и 
подлежи мжчно на доказване. Подобно едно предположение 
обаче не е неправдоподобно. И така, пеперудата ПарНп!з пег!! 
|. еу насъ прелетна. Тя е констатирана до сега въ Бълга- 
рия въ София, Бургасъ, Евксиноградъ, Разградъ. Има я вЪро- 
ятно навсЪкжде по крайбрЪжието дето се отглежда въ саксии 
и качета олеандровия храстъ. 

Ргоорагсе сопто! оц Г. (135). Тая много разпространена 
въ България вечерница се появява на есень изъ Евксино- 
градския паркъ, често пжти изобилно; особено много я имаше 
тукъ презъ времето отъ 15--25 септември 1924 год., но е 
наблюдавана тука редовно всЪка година. Пеперудата обича 
надвечерь да облита цъвтящитЪ градински цвЪтя, а особено 
цъвтящитъ Па!ига агЬогеа. Н. Ц. В. Княгиня Евдокия 
намври единъ едъръ женски екземпляръ, въ една отъ ЗалитЪ 
на двореца на 20 |Х 1924 г. Пакъ отъ Т. Ц. В. КнягинитЪ 
Евдокия и НадЪжда сж уловенн тука нЪколко екземпляра на 
15 и 27. МП. 1911 г. Отъ Н. В. Царь Фердинандъ на 24. УШ. 
1917г. Тия дати показватъ, че пеперудата хвърчи изъ парка 
почти презъ цЪлото лЪто. ПеперудитЪ, които хвърчатъ изъ 
парка презъ месецъ септември принадлежатъ на второто по- 
колЪние, както това личи отъ следното отглеждане. Една 
женска пеперуда (отъ лЪтното поколение) уловена на 10. УП. 
1922 г. снесе на следния день 2 яйца, отъ тЪхъ излЪзоха гж- 



191 

сенички на 15. МУ; хранени съ листа отъ Сопуо!уш! из 
агуепзе тия гжсеници хрисалидираха на 5. УШ., а отъ тия 
какавиди (заровени въ земя) излЪзоха пеперуди на 10. |Х. 
1922 г. ВЪроятно тия пзперуди, които се явяватъ презъ ран- 
на есень успЪватъ да дадать поколениг, какавидитЪ на което 
презимуватъ, подобно както тия на АсПегап! !а а!горо5. 

Тоя видъ се срЪща начесто и при Бургасъ и Цариградъ, 
не ще да липсва и по цЪлото крайбрЪжие!). 

ПейервИа епрбвогбгае 1. (749). - Тоя срЪщащъ се на 
всЪкаде въ България видъ пеперуда не липсва и въ Евксино- 
градския паркъ. Н. В. Царь Борисъ П улови единъ прЪ- 
сенъ екземпляръ на 1. УШ. 1923 г.. На 29. УШ. 1917 г. Н. 
В. Царь Фердинандъ намври при устието на р. Камчия 28 
малки гжсенички отъ тоя видъ върху Ешрйпогма рагайаз Г.. 
Пренесени тия гжсенички за отглеждане въ Царската Енто- 
мологическа Станция въ София, тъ съблЪкоха кожата си за 
втори пжть на 31. УШ, за трети пжгь на 19--20 |Х, а на 6-- 
10 Х. 1917 г. се превърнаха въ какавиди. Отъ тия последни- 
тЬ излЪзоха пеперуди на 19--25 М! следнята 1918 г.. Гжсени- 
цитЬ бЪха малко по-тъмно обагрени отколкото сж обикнове- 
но. Разпространена е сигурно по цЪлото Черноморско край- 
брЪжие. 

ПеПервиа Ппеайа-Поогиса Езр. (752). -- НЪколко ек- 
земпляра наблюдавахъ изъ парка на 10-25. Х. 1924 г., да 
облитатъ нощно време цвЪтоветБ на Оайшга агЬогез, заедно 
съ Зрепх сопуодуи!. Н. В. Царь Борисъ |! улови единъ прЪ- 
сеньъ екземпляръ на 20. Х. 1925 г. привечерь, привлеченъ отъ 
свЪтлината на електричзска лампа. СрЪща се и при Бургасъ 
(Чорбаджиевъ, рЪдко юний до септември) и Варна. На ще 
да липсва по цЪлото крайбрЪжие?). 

Масго!озза зеПавагит 1.. (198). - Много на често се 
срЪща изъ парка и то презъ цЪлата година. ЕкземпляритЬ, 
които хвърчатъ, късно на есень прянадлежатъ на второто, а 
може би и на едно трето поколение. ТЪ изобилно облитатъ де- 
немъ, презъ месецъ септемврий и началото на октомврий цъв- 
тящитЪ храсти Возлайпишт, и цъвтящитЬ Созтга въ цвЪтния 
партеръ. Презъ 1921 г. тъ хвърчеха обилно презъ слънчеви- 

1) Въ Евксиноградския паркъ не ще да липсва и вечерницата 
бр пх | диз: г! Е., гжсеницитБ на която трЪбва да се Търсят 
презъ м. юний по лиляка буглаа и по дизнит. 

2) Мегорз из рогсе! | из |. се сръща при Бургасъ (7. УШ. 
1911. П. Чорбаджиевъ), той не ще да липсва и въ Евксиноградския 
паркъ. 
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„ тЪ пладнени часове чакъ до 25 октомрвий, макаръ че сутринь 
температурата на въздуха падаше до 8--109 С. Когато темпе- 
ратурата падна още малко по-ниско, много отъ тия пеперуди 
 потърсиха убежище въ отопленитЬ стаи на двореца и тукъ 
начесто ги виждахъ да хвърчатъ и се удрягъ по прозорцитЪ 
и да се мжчатъ да излезатъ на вънъ. Известно е че тая пе- 
перуда прекарва зимата въ сънь, като се крие и въ. човЪш- 
китЬ жилища. Такива презимували екземпляри почватъ да 
хвърчатъ на пролЪть изъ Евксиноградския паркъ, още при 
пързитЬ топли дни на месецъ априлъ"). 

1) За околноститЬ на гр. Варна КеБе! 1901 р. 20 споменува и 
вида Масгод|озза сгоа! ! са Езр. 



ПеБег ешде уоп Ог. 1, Вогезсп ш Вшдапеп 
дезаттее О1р!ородеп. 

- 2. Аи ва! 2.) 

уоп О-г К. М. МегпоеН п Разпа Бе! МйпсНеп, 
с даги 10 АьБПдипаеп. 

Върху нЪколко събрани отъ Д-ръ Ив. Бурешъ 
въ България Ор!орода. 

П статия. 

отъ О-г К. Мегое!. 
---------- 

1. СПЕМОК!5-ВКТЕМ. 

1. Сотег!з (Еигуреиготег!з) Бигезсй! п. зр, 

7 12-17 тт. 6 12--15, тт. а. 
Сойит г! 2 кга деп Опетигсеп. 
Вгозкс Пд тезепз пй 2--1, зейепег пий 2--2 Еигсвеп. 
РгаапасНИ4 дез «/ дешШс! аиздеБисте, дез Фо пс! 

одег пиг зсПмасп. 
Епппег и АПдететеп зейг ап С отепз #гапза!рта Кос, 

ипфегзспетде! ЗП аБег уоп Фезег ек Е епегзвейз догсПп Фе 
Вгиозбси"Фигспеп ипд апдегегзейз дигсПп Фе Хейс пипа, патеп!- 
Псп Фе ипдемббп!сп Бгей ашдепеШеп бейетшарреп Газ! аПег 
Тегайе. 

Сгипд агье зспуагг, аПе Тегдйе (пт! Аизпайте дез СоПит) 
пи Бгейеп педегойеп Б15 деБгойеп Ниеггапдегп, еБепзо де- 
ГагЬЕ ша зевг Бгейеп Аиздеппипа Фе дапгеп зейепарреп. 
Сойит пиг по! зспта!ет гойШспет Ниеггапде. Ат Вгоз|зсд 
геспеп Фе ПеПеп БейепеПе ипаейапг Ьв т Де Нде дез Мог- 
деггапдез дез СоПит, зпд аБег уогп штпеп егуейеп, зо4а55 
аисп птш!ег дет Могдеггапд еп де Бгойег Опегз! ейеп дигспл е. 

Ргаапазс Пд пп дег МогдетаНе зсПумагг, п дег Нийег 
па Не азБго, досп гад да5 Зсрлмагге п дег М Ше дгеесКа 
пез#епз пасп Аиеп уог, оппе |едосПп деп Ниеггапд ги егге!- 
спеп, зеЖепег Рен! де дгеескде Епмейегипа, з04255 даз 
бсПумагге аш Де МогдепаШе Безспгапкв 151. 

:) Пег 1. Ашван 156 пп деп АгБейеп д. ВшШа. Чайшгогасп СЦезе!. 

В. ХП. 1926, 5. 67--78 егзсШепеп. 

Изв. на Бълг. Ентом. Д-во 13 
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Оаз 4. Тега! 158 епвстедеп пай дет Еишгур!ешготепз- 
Туриз дебаш, МазсиШсп деззеп сп аш тетеп 91. Гр/ородеп- 
Ашбва уегуеве, СНПодпатеп 5шфеп иа Агс ту Е. Маншгаезс!. 

Вет 1920, 86. 9., АБЕ. А. : 
Оаз Ннече4 дез 4. Тега! 156 ге сп 21/, па! Папдег а!5 

даз Могдег!е!4, ат з5сПпейе!грипК! дег Сгепаигсве, мекспе Нилег 
дет аБдегипде!еп Могдзгепде Ддег зе!ешарреп аиздий, за 
уогп Газ гесте МтпКе! деБьПде. ша НиЧеге 4 уепашеп 2 
Еигспеп, ете аБдеКйгж е уогдеге ипд епе |апде зебг зсГгаде, 
месПе ме! Тапеп уоп дег Сгепигспе БегКогопо. 

АПе Ветпрааге, аисПп даз 17. ипд 18., зоуйе Фе ТеороЧеп 
Яег Маппспеп 34 дгаизспъагг ипд гес Исп рдтепНег, 

ОПег бупсохимипКе! ат 18. Вепрзаг 43з с/ зейг Не! опа 
Газ: геспиъмтКейа апздезсио еп, Ргайетиг ппеп пт Кга дет, 
Бог епгадепдет ХарГеп. : 

Теородеп уот ур!зсвеп Ваш Дег соппеха-Сгиррг, Фег 
СпКе! дез Рга епиг 1апд ипд аз! дегаде, Еетиг ашзбеп 11 
аекитазздет Водеп Пегашздемб, Тагвиз РаКта деБодеп. зуп- 
сохйарреп аБдегипдеп, епзседеп педпдег а!5 Де зупсохй- 
гоНзате, меспе ппеп БеБогзйе!, ат Епде гидезрит ипф уог 
дет Епде г! ЧеБепаррсПеп уегвзпеп за. 

МогКкотптеп. Пе Аг зспеп ет Спагас!егНег уоп Гга- 
еп ипд 50доз-Вшаапеп 21 зеп. 51е мшгде уоп Ог. ВигезсП 
ре! Хапи (26. |!М.), бзШсп уоп Педеадайзсп Бе! Зайоп Вадота 
(10. !М.), па Згапдзспа-СеБгае Бе! МаКс-Типпоуо тп 50405!-Ви!- 
дапеп (3. М.) ипд 1п НазКомо Бе! Каадзсе Кк (12. М.) дезатте!. 
Пе Неге дез е еп Раез БезИгеп за! дег де Бгоеп де!Б- 
Псплуейззе Впдеп ипд Б5е!епарреп, зйттеп аБзг з0п!5 1п едег 
НясНЕ га! деп пБпаеп пд!идиеп пЬегет. + 

АптегКипа: п АББ. 97 зепез БеКкзпиеп соогел 
Та!еегкез БПдее С. |. Косп 1863 еше Бзспег пост г!епа!5 
ум!едегдей лпдепе ипд Мозес Шгез Маепапдез ипЬепКапп!е 
С!отег! 5 с! пац!а а аЬ, мекжве пп дег Хесрпипа еЦу25 
ап С. Вигезс!! епппег!. Па зе 1--2 Вгоз!5сиПдРигейзп БезИ24, 
уоп ме сПпеп аБег Фе пай Цеге пиг узта ипйегЬгоспел 158, 
5одазз Дезеп Пег уейекнЕ зо0пв 2--1 Еогспеп гоКоттеп, 
епппеп зе ашсп п ФДезег Низ «НЕ ап уопедепдз Ап. 

Тго дет Капп С. Бигезс!, ашс! уузпп мг еп ПеБегет- 

зНлтеп Аз си дег Вгиз 5сНИФЕигснеп аппейтеп уоШеп, 
п1сПЕ га спашаа уегешд! пуегдеп, ме! зкп |еб(еге ипег- 
зспетде!: ; | 

1. дигсп дге! Сойип?игснеп, : 
2. дигсн деБе НиЧеггапдзгейеп Ниег деп гойеп ипд 
3. дигсп деп Мапае! дег Бгейеп Бейетаррепртдеп. Ат 

ВгизбсиНа 158 глуаг дег све Ничфегапа оБегпа!Ь Ддез зс! 5таз 
егмейегЬ, аБег Дезе Аи йлейипа ЕеН# п дег МогдепайНе, а!5о 
уог дет зс зта. : зае 

ЦеБег даз </ дег спаПайа 15: пс 5 БеКкапо, 
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пш тпепет 40. Орородеп-Ашва!г, Оайгезпеве Уег. та! 
Ма. ММ/огетБега, ЗиНдаг! 1911, НаБе 1сп п дет Апепзс!!05- 

“ве! дег СаНипа Сотепв а 5. 112, а5 27. Ап Фе спаша(а 
ашдейонг“. Ап фезег 5#еПе, а5о п дег (гапзарша-Огирре, 15 
ашсп Бигез"! епгиз!еПеп. 

2. Сотетз Вехазиспа Вка репишта Уег?. 

иа Киго-Оадп 5. О. ТНгатепз заптейе Ог. Вигез 2 д/, 
19 (2. М.) С. НехазНспа Вга. (? зиБзр.) |е 19/ Гадеп уог уот 
Мнозсеи Бе Огада!еу!21-КГоз#ег 950 п. НдНе шип ашз дег Нб е 
ре Вегепде |смог 11 Мез-Вшдапеп (18. |Х.), уоп Ог. ВогезсП 
ашде?ипдеп. 

3. Потег!в зр. 

7ме! зейг Б1аззе ипд уепгиш сп загк уегЬПсПепе, даПег 
а Мгег 2есрпопа пс! пебг депйдепд ги БешпеПепде ф уоп 
91, пт. 14. пи 142 ипд 2--2 ВгизксиПд игспеп зваттеп апз 
дет Кподоре-СеБпде Бе! Тзсперейаге 1000 мт. НбПе, 23. УП. 
Мегло сп Папдей ез сб ит епе посПп ипЬепКапче Аг!. 

4, Соте!з попса Гайге!. 

па #госкепеп ОСзпа дег Модпайа Резсега Бе! Тгегоуто ит 
15Ккег-Ое!е Гапд Ог. Вигезс (1. 1.) 2  уоп 9» пт. ипа 
10/» пат. Гад. Паз ее дегвеБеп 15Е уоп Газ! Еур!вспег ВезспаЕ 
Гепрей: Вгизс Пд пи 21 Ешеспе, даз 6. ипд 7. ТегдИ пи 
дгоззеп, даз 4. ипд 5. пп! Кепеп Нескеп. А!5 уаг. уодпа- 
гепз! 5 п. пбае 915 апдеге с/ ПегуогдеПпоБеп мегдеп Ез Бе- 
зи? 12 ВгизкспИфигснеп ипд 156 удШа зсРлмагг, пог ат 
Вгизвсп!4, Ргаапа!5сНИд ипд 7. Тегдй Апдеп ЯсПп бригеп усп 
НесКеп. 

П. ГУЗЮРЕТАЦОЕВЕ. : 

1. Вебетанта, Хибрепиз Всагорейвашт п. зибо. 

Ое СаНипа Вгб!етаппа мигде уоп пи г гпегз! ашдечеш 
па. Езспепс!з гоо/одзсПеп Ега Бп5зеп епег Кезе пас К!еш- 
ачеп, Агсту Е. Манга. Вет 1896, В. 1, Н. 1, 5. 21. Зе 
да |едосп гипаси<! пос а!5 Цпегдайипа уоп Гузореашт 
опд еглей епе Гадпозе, мекве сп зраег убЩШа итдеагрейе! 
ПаБе. Мепгеге апдеге Ке пазайзспе Роглеп БезсрпеБ 1<сп 1898 
пт петпеп „Ор!ородеп апз Кепазеп“, Мег. 2001. Бойап. ез. 
Меп. па 2изатптапвапа пи! Деп 0Бпдеп Санипдеп ипд Оп- 
Гегданипаеп дег ГузорейнзПдеп уигде Вгдепаптша т даз 
бузет епдеогдпе п тепет Х АцБаб, гсоод. дайгЬй- 
сПег, 13. ВЯ., 1. Н. 1900, 5. 51. Ге пеше дог БедеБгас е 
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Спагасепзик уигде егуейег ипд уегуойс ап! 1910 пп пое!- 
пат 31.--35. АшШван ПЬБег О!рородеп, Моуа Ас!а, АБпапЯ!. 
Казеп. Пешвсп. Асадепе дег МЧавиогвсвег, НаПпе, Вд. ХС!! 
М. 2, 5. 401, мозе!ЬзЕ ФДезе Сгирре годе! деп СПагасвег е!- 
пег епдепеп СаНипд егле!. Рог Де Бедеп Сайипдеп | узоре: 
гашт пад Вгбетапта даБ 1сП Фе Еодепдеп Падпозеп, ме! спе 
Мег пос еНлаз егдапг! мегдеп: 

а. Ат КосКеп гу/15сПеп деп Еогаппа уеспзеп зФагКеге 
Кургеп п! Вог е ат Но #егепде ипд зспуаспеге ойпе 
зо! спе Вогз!е гедетазз 14 аБ, патпепШсп Фе з!агКегеп 
54 КапНа егроБеп. апе дигсп Бгейе 2лмвсПепгаште 
дзпетп“.  Геззе  2у/зсПепгаште зпй аишсПп  дапп 
зенг ДдешШс!, лепп Фе  Дгоззепип!егвседе  гл!- 
зспеп деп Крреп деппд зтд. ЦоегпаЬ дег Ео- 
гаппа мегдеп Фе Мрреп з< пей  аБдезспмасв!о ги 
Еигсвеп, пе све дигс мейе 7/15сПепгаште денепп! 
5114. Ез за аБег ипетаБ дег Еогапта аишсБ пос 
епкстедепе Крреп уопапдеп. зспай дез Попородеп- 
Теород!: оппе Гадеп- Кешеп-одег зр!еззагндеп Аппапа. 
Ргаапа!5едтеп! уегз | есК! Педепа: 

Гузгорейашт (Вгапй!) Уегв. (Пп!егдаНнипаеп | уз!о- 
реа! ит ипд Асап! Норе!а! ит Мег.). 

Б. Ат КосКеп г/15спеп деп Еогаттпа Апдеп зкН абБде- 
раНее, зсптае | апазм е, мекспе зо ФЕ з!ейеп, 
9355 гу/5сПеп Шпеп Кете догс ашепдеп 75сПеп- 
гаите гоерг пБпа деБПеБеп зпд. ог уог дет Нш- 
Геггапде Копуегфегеп Де Фе | апдазуШз!е итдеБепдеп 
Еигснеп еНуаз, зодазз Мег Кетпе 7лузсПепгаите еп. 
зейеп ипд зотИ ашсп ет АпЮапа ап Фе Епдегло!5#е 
дедеБеп 15. ЦпетаБЬ дег Еогатта Апдеп Ясро пог 
Гапаз игсвеп, хуеспе дигсПп Бгейе 215спепгаште де- 
неппЕ 3пд, аБег Кетпе Крреп. бспаН дез Допородеп- 
Тегород! пт! епет Гадеп- Кешеп- одег зр!езза Ндеп 
АпПапа. Ргаапа!5едтеп! деш сп уоггадепд: 

Вгбй етапа Уегвое/,. (Ппйегданиздеп Вгб!етаппт!а 
Мег. ип уабгасретпИсп аисп 5уг!оре!а! ит Мег.) 

НозсиШса бупореашт гшоПпеант Рог. зе! а петмеп 93. 
Прюородеп-Ашвайг гиг Кепп! 55 дег Ра!азбпа-СРПодпатеп уег- 
мезеп, Агету Е. Ма, 89. .)., АБ. А, 4, Н., ВеПтп 1923. Моп 
бупореташт 158 даз Маппспег посп ипБеКаппЬ пуезпаБ ацс 
ш: е йипа Фезег Дгорре по: пс! депйдепд деК!агЕ уегдеп 
опп!е, 



197 

Ре СаНипа Вгбетапша маг Бзпег апз Ешгора пос! 
гс!Е БеКапп!, мезпаБЬ Шг Войгейеп п Вшдапеп уоп Бегуогга- 
депдет |пегеззз 158, ипзотейг а Фе пас! одепде пеше Аг! 

деп Мег! епег Цпоегданипа даг еШ, дегеп Мегайп!в ги Вгб-: 
Гетапша з. зи. Годепде ПеБегас Е епашег!: 

Вгфетанта з. з! г. 

Ргазпа!ведтепЕ гисЕ Гап- 
дег а5 даз уогрегдейепде. 
5гп дез с/ апздейбии ипд 
кга! 4 рипКНеп, аБег ойпе 
Гапдзгопгеп. зспай дег По- 
породеп-Те!городйе пт! етеп 
Еадепапйапа, д. П. по! ейпего 
Кешйдеп, дедеп деп Дгипа 
<Гагк уегдОпоеп ипд Бедза- 
пеп |апдеп Еопва г. ЕпдКеше 
дег Сопородеп ойппе уоде!- 
Кор агидеп МеБепаз!, Соха!- 
Погп пс заБейд деБодеп 

Вшрагорйашт п. зиБа. 

Ргаапаведтеп 1, па! 
1апдег а!5 даз уогрегдейепде. 
5игп дез с/ аиздейбни ипа 
кгаН! 4 рипКиегЬ аБег аиззег- 
дет пос пи Кга деп ипд 
ипгедетазядеп  |апаз-шпд 

: бспгадгипгеп. зспа! дег По- 
породеп сан Дез Радепап- 
Папдез пи! епегп |апдеп ипд 
Гел еп, Гапгепагндеп Роза 
(6 АьЬ. 2) Епдкеше дег По- 
породеп тИ епет гигйсКае- 
Бодепеп, уодеКорГагНдеп Ме- 

ипд обпе Оогпеп. Бепаз!, (ау АЬЬ. 1). Соха!|- 
Погп (АБЬ. 3) заБейПд деБо- 
деп ипд пи дге! гигйсКае- 
Кготпуеп Погпеп 1п дег соп- 
сауеп Вис. 

Вгфйетапта (Вигагорей ит) Брат сит п. зр. 

с уоп 84 тт. Сапае пи 49 Кигр пдеп, 5. пт. Бгей. 

Е „ 65, Кареаеаа, о 
|. ф » 62 ”“ » ” 48 Ше 

Кбгрег дгашде БН, пиг Фе Нуфеггапдег дег Ктде зспта! 
дипКе! Бгашп дездипи, Вепе дгашдеВ, пиг Фе ДПеепКе уог 
Тагзиз ипд Па дипКе! дейескк. Осейеп зсруагг, 1 дгоззет 
Огееск, Бен «/ 43, патс! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7. 

Кбгрег гепсн а!апгепд. Апйеппеп зейг дапа, Ничеггап: 
дег дег Кипфдктде пй пеп с Коггеп, пз!5#епз аБдез(о- 
ззепеп Вогз еп, апззегфдет даз СоПитп пп 2.--4. Решго!ега! 
Бийег дег М е пи ешег Опеггеше з!еПег Вогз еп. 

СоПит п дег Ниегайе дешкп |апдздейигс#, т деп 
Зейеп пи! ешпег з#агКегеп, Б15 г2ит Могдеггапд дигсиоеНепдеп 
Еайе, мекпе епеп дгетесктдеп зейешарреп аБдгепг#. Ге На- 
спеп аБдерайевеп ипд Фсп! дедгапдеп Гапдзпрреп зад т 
дег Могдегпане дез Кигор!ез пейг а Гдпазм зе ги Беге!- 
сппеп ипд гмаг оБеграЬ дег Еогатта, Цп!егтаЬ дегзеБеп 



198 

па Фе НапКеп Вас ипд мейзстсиНа Папаздебогс и“. | апав- 
мие дез ЮКйсКепз поенепз гес! Бгей, гуйзспеп Шпеп Нег 
ипд да аисв зсрпа!е, мекве г2ит Те! аБдеКкйг?!; рагатефап 
ппег зсита!е Ме. 

Пе агоззеп Рогапша гу/зсПеп глме! Гапаз игснеп де!едеп, 
дембип!сп дег оБегеп депайеп, Б5меПеп зе иг|егЬгеспепа. 
г дег Ни етаЖе дез Кштр!ез зп9 Фе Гапдазумше енуаз ег- 
ПаБепег, а5о плерг пррепаг!а. 

В гот 45. Кпа (с) зпд Фе Еогаттпа КгаН!4 аизде- 
ргадЬ, 9. П. а5 дейШспе ОгиБеп; ат 46. ипд 47. егзсПетеп зе 
пиг а5 Кетме РипКе ппд ат 48. Кпа ТеШеп зе уоз!апда. 
Ргдапа!зедтеп! оБеп Кбгта ипд мей уоггадепд, 1/, та! |ап- 
дег а5 уогпегдепепде Р!епгоегай. 

Тагвиз ат 1.-3. Вештрааг ипдедпедегЬ, уот 4. Вепрааг 
апдегапдеп м!д ег Ноег дег Ме а"ззеп дшсПп еп Пейепк 
г?ме! а Педг!а. КгаПеп |апа, зсШапК ипд зрИг. 

Могдеге Ветрааге дез с/ аБдезейеп уоп деп БеКапп!еп, 
аиз гаппесПпеп 5йНеп Безепепдеп Ро! егп оПппе Безопдеге 
Визгесппипа. Ат 3. Вепрааг ЕеШеп Фе Ро! ег, ат 4.-7. 
пп зе аш деп Тагзиз БезсргапКк! ипд ат 8. Ветпрааг Апдеп 
че 91сп ап Тагзиз, Га ипд РозНетшиг. 

Соха дез 8. Ветраагез ат Епде Таз! аБдези! 24, ФсРЕ Бе- 
Бог е! ипд ппеп по! ешдеп д1аздеп НдсКегспеп Безе!!, Аш 
7. Вепрааг Фе Соха ап Епде демо, БеБог е! ипй оппе 
НбсКегсйеп. 

О1е Сопоройеп (АББ. 1-3) зи уог депеп дег Цп!ег- 
даНипа Вгб!етаппта дигсп Фе оБеп зсроп депапшеп Спа- 
гак!еге ашНаепд апздегесппе!. Пег Ни ег дег Ваз15 дез Ретиг- 
аБзсип ез аБдейепде МеБепаз! (Е. АБЬ. 2) 158 зейг Папа дег- 
гаде ипд 1апгепагиа гидезрИг, 1п ЕпддпНе! еймаз Кеш чег- 
Яск. Ге Епфрае дез зстапКеп ЕеглигаБзсипо ез 15: уедег 
дигси деп БеКкаппиеп бейепгавп (г АЬБ. 1) апздегексппе! ипа 
Без?! ат Епде епе ие дег дгбз е Те! дег Допородеп-Епд- 
Кеше зспууаг?! сп ратепипе Сеуе ЬЬ1!дипа, мее апз 
?ме! Аез еп Бе е, епет |апайсПеп, зсруасп дзгайппейеп, 
уе!снег Дъ! ап деп ЕепогааБзе ит!!! апдеБгоск! 15: (4) ипа 
епет КОггегеп, уодеКорагНдеп (ау). Ап Сгопде Дез |апайсПеп 
А ез Бетегк! пап |едегзейз еп уоггадепдез 2айппсреп (д ипд 
е). Еп Бгейег диегег РозНетогааБзсрт!#Е гад: етегвейз ш е!- 
пеп звагкеп, Бгей аБдегипдейеп Гарреп уог (Па), апдегвейз ипд 
1 еп! дедепдезеег Юсршпа 158 ег п епеп глуеврилдеп Ка- 
па! аз! (Ка) апздегодеп. Пег гит Те! да 4 Вейе Г Бгойагзиз 
(та) 158 пиг ипуойзапй 4 уоп уопдеп АБзсппИ  аБдезег! ипа 
ща, пеБеп дет Капааз! п ешеп гигйсКдеБодепеп НаКеп 
уог (В). | 

Оаз 5 егп!! дег Сопородеп БПде! ее дгоззе, г1епй сп 
НасПпе, ат Епдгапд Бгей: аБдегипдеве опд ша пиНегеп Оге!| 
аБдези е Райе. 
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г Ве Сопородеп-Сох! е зкоззеп п дег Мефапе пт! Бе!- 
Ебгт!аеп, ат Епдгапде дипКе! рдтепицеп арреп Бгей 
ап епапдег ипй Фезе Тейе Педеп гидекп Неег а!5 да5 
Наирбиск дег Сохйе. Герегез Без! Птпег епеп дсКеп, 
Бизсвейагна загк БеБогееп ипд еБепа!з дипКе! радтеп- 
итеп Ми! ипд гу/зснеп Фезет ипд дет ВеШарреп етеп. 
еБеп аз Гапа БеБогз! «еп МеБеппосКег. Оз5 Наприиск дег 
Сохйе ипо!еЬЕ панийсп пзпзспеНепагна даз Тегорой!, мекПез 
п Е зепет Зспаве Не п Ша епдезепк! 51 #. Пег Могдеггапа 
ге: ешз дег Вемедипа дез Тейородй! ФДепепде АизБис па. 
Аиззеп гад! даз Сохй! п еп пас Ндез, пас уогп депеа!е5 
НОЕ+Ногп Негаицз, деззеп Вах!5 апззегогдепШсй Бгей, аргепа 
ез п дег ЕпдпаНе (АБЬ. 3) заБейггНа уегдопо! ипд деБодеп, 
ат Епде звагк декготп# ипд ипегли! 3--4 зрИгеп НаКеп 
Бетиег! 154. ; 

УогКкоттеп: Ат 10. Х. 25 мигдеп Фе дге! оБеп ег- 
хантеп фи! диеп уоп 5. М. Кбта Вог!5 дезаттей 
„бсШоззрагке Еихтодгад Бе! Магпа. 

2. ВгАетапл!а п. зр. 

Еп 9 уоп 66 пт. |апде пй 56 Котр тпдеп ат 8. МП. 25 
уоп Ог. Вигезсп Бенп Ооге |5Кгег (ВеггКк зоНа) дезаш- 
гей  зсбеш епег посп ипЬеКаппеп Аг! апгидеПбгеп. 

3. Нипайореашт п. зр. 

Векапп си 15: дег епг?!де Меггейег Дезег СаНипа, 1 с! е- 
г сит (Кос) Меги. БвНег пп! З1исретей пиог уоп дег зе! 
СогЕ и БеКапп#. Пт зо еггешПсНег каг ез, даз5 уоп Еихто- 
ага Бе! Магпа еп Ф Фезег ДаНшпа уоп 48 тт. Гапде ти! 46 
Рипр паеп уогйед, меспез уегпшкП епег ипЬекаптшеп Аг! 
апдейбг!. ОБ даз Пег егуасйзеп 15, Бе! посп гад сп. Ез 
Без? ие 1 сег! сит загке Нашртрреп ипф Теме МеБеп- 
прреп, аБег Фе Крреп зид пс ! дапг зо з#агк ме Бе! )епег 
Ап. Се Еогатта егвпепеп ейуаз К!етег, гедеп аБег де 
деспе Гаде. 

Ш. ГЕРТОБЕЗМО5. 

Паз Аийгейеп дег СаНнипд ер: одезтиз ша з50дозеп 
дег Ва Ккапна! тзе! дейдг! еБепзо ие даз дег уопдеп Сайипа 
Вгдепапта ги деп ум? сп деп гоодеодгарй | зсПеп 
2 ешап! звзеп ешпег паеп Мегуапдксвай дег Бш!дапзс!- 
Шгасзспеп Еашпа пт! дегешдеп Кетпазепз. 

С. 1. Косй Безсппеь 1863 п зепет БеКаптеп соопг- 
зеп Та емегк О1е Муг!ародеп епеп „Охушгиз“ уез!- 
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виз Кос пи! дег опдепашеп МаепапдзапдаБе „Кепазчеп“. 
А ет Па! п зепет ЛМегке 5узет дег Ро!удезт !4еп, 
Меп 1899 уоп деп Пагдапейеп епеп Гер!одезтиз уез- 
11 Еоз Аг!. БезсппеБеп змеквеп ег пи! |епет Пеге Кос! 5 
тдеп! Аси“. 

Ег Безсиге Е 5. 175 ша 1. Вапде Фе ЕагЬипд Чез уез- 
1 ив аво: „Ше ЕагЬе 156 ге! гплейпг дешШсп егКеппБаг, ей 
Фе Пеге овепБаг дигсп |апдез Педеп ит АсоПо! уег аз! 
зпд, зе зпд хмеззПспдеЬ, дег КосКеп зспеш! Бгдип Исп деме- 
зеп ги зеп пи! епет ВеПеп Опегйеск аш дег иегеп На Не 
дег Мегагопйе. Ктейе ПеПег а!5 дег КосКеп“. 

Ез ипегед! даг Кепет Х2уейе!, дазз5 Фе ТПеге ме!спе 
гг ацз Тгайеп уогде!едеп НаБеп, уепаз#епз аг сп по! деп 
уез Е из АН. пБегепзиттеп. Аисп Фе уоп пт шп АББЬ. 4 
дагдез!еШеп Сопородеп зНттеп п! А #етз АБЬБЬ. 134 
мепазепз зомей ПБегет, 4155 ап епег папеп Мегузпдкспав 
Кеп 7луейе! Безевеп Капп. Пе Сопородеп пештпез ЕПгас!из 
ог егвспедеп з1сП (едосп уоп дет уезЕ из АН. дагис!, дазз: 

1. Фе Сгипд- ипд Епфдпа еп дап? аптпапПа п ештапдег 
ПБегдепеп, уабгепд дет уез! 1 ив епе зсПаге Дгепге Бе!дег 
АБзсап е гиКопттеп зо, 

2. даз Епде дез ДгипдаБзсрп! ез пас шпеп загк дедеп 
деп ЕпдаБзсип!! уогврпипд!, мобе! )едосп ги БегйсКкасНдеп 
15, дазз Фезе  Моггадипд з#агКег одег з:луасПпег егзсреш |е 
пасп дег Ксипа п месвег Де Сопородеп Бегас е! ууегдеп. 
(Ве! уез из Реп! ФДезе Моггадипа дадедеп убШа). 

3. 158 дег (ДгопдаБзсип!! тпетег Рогл апззеп убЩШа де- 
МОЕ, ммаргепд ег Бе! уез из п зштр! ет У/тпКе! уог- 
гад! ипад, ; 

4. ге! дег ЕпдаБзсип!# епеп зсШапКегеп Ваш. 

Ое АБЬ. 134 ус А епз пас! |едосп Кетмеп Безоп- 
дегз депашеп ЕтпдгисК ипа дезпаЬ Капп Фезег Мега! е1с! Кепеп 
чспегеп ЕпксПе!4 деБеп. 

МопашНа Бегексппе 1<п Фе пиг уогпедепдеп ШгасзсПеп 
Теге а!5 Гергофезтиз оезШиз #Ввгасиз п. виБзр. (АБЬ 4) Па 
Фе Х2експпипа дез уез из Айетв 50 дш уйе ипЬеКапп 155, 
дег уезЕ из Кос дадедеп пас Шер зепег Попородеп 
ипБекапп!, зо Капп ацс! 1сПп тпетпеп | Пгас!из пи: дет егз!е- 
геп пог Иля Шси дег Сопородеп уегфекеп, аз зоеБеп Бе- 
гейв дезспепеп 15: ипд деп е #егеп пог АпзкШсп дег 2е!- 
сНпипа. Ейг Дезе мШ 1 аБег одепде ПедепоЬез!еПипа 
дебеп, ишег Вепитипа уоп Кос! АББ. 9: 

со 



дез из Кос! 

„Оаз дапге Тег го гацп, 
<Загк ашбБ Мепгове пеПепа, 
ашЕ дет На!зз<НПЯ ат Мог- 
дегапд еп дгдззегег НесК 
ипд Биег фДезетп ат Нш- 
вегапде еш  Кепегег, ац! 
айеп Еодепдеп Юпдеп ап 
Нифегапде еп Ми еШеск 
ипд ап деп Нилеггапдямп- 
Кеп аПег Кпде еп Зейеп- 
Неск зспбп деЬ, Фе КисКеп- 
Неске уоп Па Бгипдег > одег 
дгеесЮдег Еогт, Фе 5<йеп- 
НесКе пейг гипдИ сп ипд е!- 
маз дгдззег а5 Дезе, Ге 
Вете БгашпИсп метпго!““. 
СоНат пт! у!ег деБеп 

НесКеп ипд гуаг ?уе! К!е!- 
пеп дге!есК!деп п!#1!- 
|егеп, ме!|сПе ме!!! уоп 
е|папдег еп Рег! Б!е!- 
Беп, мапгепд Фе зе/Шспеп 
Кашт ПаБ зо Бгей зи ме 
Фе Кеппепде дипЮ е Огипд- 
ГагЬе. 
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иМгасиз гп. 

Сгипдагье де ББгашп 15 
го5Бгашп ат КйсКеп, |едез 
Тегдй! пт! де! зс е!еде!- 
Беп Е!есКеп 11 дег уоп Кос? 
дегесПпейеп Апогдпипа, аБег 
Фезе НесКе зпд дигс!ае- 
Пепдз егрлеБПсп дагос- 
зег, Мапгепд Бе! уез! из 
дег дипЮе „ 2узсрепгашт 
гузсвеп п/Негет ипд зей- 
Нсвеп Нескеп |едегзейз ме! 
Бгейег 15: а!5 Фе НесКе зе! Б<!, 
15 ег Мег ипдеайг зо Бгей 
ме Фе Газ Па БКгезгт!- 

: деп МиеШеске. Ат ацКа!- 
Гепд еп 15: дег ОШп!егвстед 

: “ат СоПипт, депп Фезе Бе: 
512: пБеграорЕ пог дге! 
Е!есКе, да Фе Бедеп п Не- 
геп ги епег р! 2 бгл!д4еп 
ГапазБтпде  уегуасПзеп 
зпд, Фе зейНспеп аБег е!- 
маз Бгейег а5 Фе Нгеппепде 
дипКЖ!е ОгипфагЬе, 

Вете де ББгаип. 

Оа айе п г уогедепдеп гас!тиз пт дег апдедеБепеп 
2есПпипа, Безопдегз аисп п дег свагаК!епзизсПеп рИ2!бгп!- 
деп Впде дез Сопот уоПКоптеп пБегешзттеп, зо 156 е5 
ГесЬЕ пбайсП, дазз дегуез! из Косп ете дапг апдеге Аг! 
Бедеше!. НтегйЬег Кбппеп аБег пи Фе Допородеп К!етаза- 
Изспег МаппсПеп епкстедеп. 

па бзШспеп МНеппегдеев 156 посп епе уейеге | ер|о- 
дезтиз-Аг БеКапп! демогдеп, пап!сп дег |. сург!из 
НотБет, Ез ипегед: Кепет Хуейе! дазз уез! из, ЕПга- 
стиз ипд сург! из шппегтаБЬ дег СаНипа Гер!о дезтиз5 
епе пакт све Цпегдавнипа БПдеп, есе 1<П ав, 

Азгодезтиз п. зибр. 

гизаттепРаззе, сПагаКккепзи:: 
1. дог фе аиззегз! е!пГаспеп, ипуеггета- 

Геп Те!ород е дег Сопоройеп, 
2. дигсп Фе Таз! д1аНеп Тегдйе, 
3. дигс Фе зситаеп ипд дапг айтпаПа уоп уогп пасП 

Пийеп уегргейепеп бейепуй!5е дег зейепА йде!, 
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4. дигсп Фе е асвеп ЗЖегпйе ипд 
2. дигсп даз еп аспе 2. Ветрааг дег Маппсйеп. 

1. сург!из ешпегзейз ипд уез из, АН. зоуле ЕРга- 
стиз по. апдегсейз зп дог Фе ДПопородеп зсПаг! ипй!ег- 
зседеп, да ДезеБеп Бе! дег е еп Ат дог ете |апае 
Таппспепзаде ашНайепд аипздегесппе! зпд. 

Па позк ей дег Кигрюе ай пос Кеп дагипдПсПег 
Мегд ек! гузспеп сург!из ипд уез + из апаез"еШ могдеп 
151, деБе 1сПп Еодепде ПедепйБегз#еПипа: 

1. сур из НитБег! 

Ргазпаег КЕогкав  оБеп 
гек! сопсау, Газ: дегаде 
пасп Ниеп уоггадепй. Капд- 
мШке ашсп ап деп зейепй! - 
дзт пп Еогапта уоп уогп 
пас еп дапг а шай- 
Па уегЬгеег!, “ оПпе 
рбеПспе Епмейегипа, Фе Ео- 
гат па 5п9 ОПегпацр! Кетпег. 
Ниег дег Ман: дег Ор!05о- 
тйе чиедег епе |-апдз5!!- 
спешпа посП еме Ешзсрпй- 
гипа, дайег ге!д! дег КйсКеп 
дедеп Фе Май! Ке!пеп Бе- 
зопдегеп АБаП. Б5ейеп! ае! 
пог г! брогеп уоп НдсКег- 
сПпеп, дег Ко0сКеп дапеБеп 
дапг оппе фезеБеп. зЗейеп- 
Нйде! ат Нифегалд дгдз5: 
гешейз и Водеп Бедгеп!, 
ат Шппегеп Огопде пп |е!- 
сег Е пзсрпогипа. 5е!- 
еп дез СоПит гай пиг зсмаср 
аБдезе ет зейепушя#, ме!- 
спег ат Могдегапд пиг оп- 
деиШсп Гопдезей + 15!. 

Г, Мгасшв т.. 

Ргаапа!ег Еопбан оБеп и 
Водеп дем, Виеп еп!- 
зседеп ПегаБдеКкгитп. Ге 
Капдуш е дДег зейеп! йае! 
зпд иа Вегесп дег дгоззеп 
Еогатпа > е: маз пас 
аиззеп егме! | ег!, даПег 
Бимеп р! 6 + г21ПсП у!е! Бге!- 
Бег а уогп, НиМег >“ дег 
Ма! дег Пр!озотйе етпе 
ФДс е ипд зепг ФдешШспе 
Г апазз! г! сНне!ипа,  Н3п- 
гег ФДезег епе дег Ма! ра- 
гапе! Гашепде Е пзсрпо- 
гипа 5Еигс е. Пег КойсКеп 
РаПЕ пп РгоБ! деш!сп де- 
деп Де Ешзсрпогопа аБ. зе!- 
Гепййде! ипд дег даиззеге Те! 
дез Ко:Кеп5 пИ гегзпешеп, 
зрагисПеп ипд Репеп НдсКег- 
сПпеп. бейепИйде! ат НиЧег- 
гапде дегаде, ат ппегеп 
Сгопде оппе Ешнзсрпйгипа. 
бейеп дез Сойит пт! Кга!- 
На аБдезе ет М/ш5Ъ, ме!сПег 

: ашсп ат Могдеггапд посП епе 
БегасиШсне злесКке ит Во- 
деп дешШсп Рогдезер! 151. 

|. уез из ЕНгастиз гл. 156 оп! аиср па Ваш дез 
Китр!ез зо зейг уоп сург! из игегос едеп, дазз Бетде Апеп 
зооП пи ГесрнаКкей игегзвседеп уегдеп Кбппеп,. | ейдег 
уегзвад! А ет 5 Падпозе зетез уез из Нпзс сп аПег 
11 уопдег СедепйЬегвеПйпа епшайепеп Мегкта!е зо уоПз#ап- 
914, дазз 1 ш Фезег Ния! Кеше НапфнаБе Кг Фе Цп?ег- 

УДВъО а РК пр 
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зспе!дипа деуппеп Капп. Чанисп ай даз пос ме! пбне- 
гет Сгаде г Фе ВезспгеБипа уоп Кос. 

Ат 2. Вепрааг дез с” зшд Фе НоНеп 1ппеп п етшеп 
?!гепогп!деп, пасп епдма!з уоггадепдеп, загкеп Рога! 
аипздегодеп, ап деззеп шппегег АБзсргадипад сп епе СгиоБе 
Бейпде, Ат оБегеп Епде ФДезег СгиБе Пед! Фе Репе ОеНпид 
дез Де НОНе дег Гапде пас дигсп? епепдеп Бапетуедез. 

Уогкоттеп: Моп Ог. Вигезсв змигдеп дезапите! 
ат 1.М.13 п 5. О. Тргайеп ат Кого Пад! 3 4/ 19, ат 
20.1М. 14 п зйдгасеп Бе! Вадота (Бе! Оеде Ада) 2 Хд/. 
Оте Мейгдг!зепрогеп Бейпдеп з1с! ап 5. 7. 9.10. 12. 13. ипд 
15.--19, Кта. 30 1/,-321, пт. Па., Ф 34 попа. 

ГМ. ОЧТЕВОСАТТОНСЕМ МОМ ГЕРТОШИ (5. 

Оег пп Еодепдеп БезсппеБепе Герои! из Бог! з! 
сеБЕ пг Мегапаззипа ете зспоп 14пд5Е уоп пи! пт Аоде 
дегазфе, | пан све  СПедегила > дег апепгеквеп СаНипа 
Г ер оти! из уоггипебтеп. МИ Герюшиз КЕ ез > де- 
дапдеп ме пп! гаргексвеп апдегп Огорреп, ап апдз” а!5 
ОпегдаНнипа уоп Гийиз ашдеваз! Па! зе з сп айтпан!д 50 
егмейегЬ дазз побмепд а етпе уейеге СПедегипд уогдепоттеп 
мегдеп поиззйе, аз аПегдпаз Бе! Ддег дгоззеп гай! дег Апеп 
ипд дег Согор саноп дег > СпагаЧеге пт!  Безопдегеп 
Успмепакейеп уегрипдеп лаг. Ое Сйедегипад уоп -ер- 
Готи|из пт Фе паспо!депдеп дге ПЦпйегдайидеп его! |е- 
дос! Кепезмеде пг т Еоде дег 2ипарте дег Апеп, зопдегп 
че епзрис! деп ЕогксриНеп ипзегег Кепп! взе папепШс! 
Нпяс! дег уега!е1спепа: пибрина соса Вешпейипа дег (о- 
породеп. 

А. ОпКизБеше пазз4а Вос. НоНеп Дез 2. Ветраагез дег 
Маппспеп го! одег сппе Еопва!, уогдеге Ветпрааге пп! одег 
оппе Ро ег. Ргстегйе дег Допородеп те! !епз орпе одег 
пи Кетеп, зейеп по! дгсззет ппешарреп. Мезотег!е гисН! 
зейеп ме Бе! Ого!и!из, те!з!епз аБег сппе фепе Аизге!- 
српипаеп. Ор! в Е Нотег е зе! деш:Ис! дезопдег! 
1п брегтма-ипд Е!адейитаБзсип ЕЕ ипд федег Дег- 
зеБеп пий! епет пглейпг одег етдег ашаПепдеп Еопка!г. 
Рпугасит дег ОрвШотегйе пе #епз дгоз5 ипд зЦе!е!5сва!- 
ага уеггейеп, уогп пое!5!#епз пт! ешпег пейг одег мепдег 
гаппаг а итдеБодепеп ЕсКе. Мепп Чаз Рпу!асит аБег зсуа- 
спег епимсКей 155, Без 2 ез досп ете дгееска уегЬБгейепе 
Ваз. Пег бреглааБзсипИ! 15: уедег ипдембАпИсП уегагбззег! 
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посп ашНаПепд дезией!#. Озз Мешт 156 зе уограпдеп оп) 
теепз глейг одег уепдег зспейагна деКгбпо!. 

1. ОпЕегаа! ипа Дер/ош!аз 5. з#г. (Негитп Фе 
Мейгга!! дег Апеп.) 

В. ПпкизБете дедгипдеп (АБЬ. 10) НоНеп дез 2. Ве!а- 
раагез оппе Еогка!, Де уогфдегеп подппПсПпеп Вепрааге пи! 
Ро! 5 | егп. Рготегйе дег Допородеп (АБЬ. 8) пи! дгоззет, 
ПБег Де Нае Шгег Гапде Мпаизгадепдеп Еогв! а! 7-1ппешарреп, 
Мезотегйе ти ашаПепд аБдезей ет ипф уогп Пе! апзае- 
Пббнет ЕпдКорЕ (пз). ОрШопегйе зспта! деБаш, оппе 
дзиШспе Бопдегшпд пп Зрегта-шпд Е здейит-АБзсипо!Е. Рпу!з- 
сит (рН) зейпг зсрумасп епимсКе!, 1пдет ез пи етпеп зсПта- 
еп, пас епдмапв депс ейеп Гарреп дагзеШ, ойпе дгеесктде 
Егуейегипа дег Ваз!5. Мешт уогпапдеп. 

2. Цп.егда! #ипа Огошиз п. (Нег а дейбгеп пиг 
Фе Бедеп Апеп Кг!рег! Мет. ипд Бог! ! п. зр.) 

С. Пег зрегтааБзспти! дег Сопородеп-ОрзШотегие 15! 
ипаемойпоп Псй з|агК еп! | сКе!!, пдет зетпе 3-3 Га- 
рреп пс пиг зейг уегагбззег зтд, зопдегп ашсп апшНаПепд 
дез! ге Е. Се Гарреп дез БреглааБзсп!Невз зпд зо пас На 
еп мсКей, дазз дег уогдеге КппепЬ а!опза дапг уегдгапа! 
могдеп 155, майгепд дег Риеге Кгай 4 епЬмсКкей ипд зе!Б- 
з1апй 4 деБПеШеп. Оаз Мешт Гей. Рпугасит дго5з ипд пи. 
итдезсШадепег ХаппесКке. Рготегие пт! 1ппешарреп. НоКеп 
ат 2. гаппПспеп Взпрааг зебв п! епет дге!есКдеп, 1ппегеп 
Еогкабг. |т ПеБпдеп зНтт! ФДезе ЦпегдаНнипд тИ Герюйшиз 
5. зи. ОБегеш. ; 

3. ОСпЕегаа! опа ГатеПошшз пт. (--ЗесНо |а- 
те И Еег; Мегр. 1 30. ОТр!ородеп-АпКа, Агсту 
Е Ма 73. 1. !. В4., 3. Н. Вей 1908, 5. 440). 

Геро! иТизв 8, зи. поп! епе пт! еге ЗХейипа еп 
гтуй5спеп дег ри! Нуеп Огорре Ого! ш из ипд дег Деп!- 
уаеп ГатеПо! и! из. |есеге Цп!егдаНнипа 15: БеКаппШсп 
оз!вигоравсе! ипд Безопдегс г Фе Кагра! Н еп | апдег зейг 
сПагаК!епзИзс!, уегго си ашср пп Вшдапеп узпгейеп. 

п 1Агег аиззегеп Егвсрепипа зНттеп Фе Апдаейрбидеп 
дег дге! | ер! о!и!и 5-Опегдайнипаеп зо кей ПБегет, дазз 
ЗП Кеп диогсрагейепдег Ппфегвстед ез ейеп 1455! 
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- Пег ГерЕ оти! из Кгйрег! Мег. а5 егд!ег БеКапп!ег 
Меггейег уоп Ого?и!ив мигде уоп пи! г БезсппеБеп и ХУП. 
Вива, ОПр!ородеп апз дет Ми!етеегдеБеЬ Агсу Г. Май. 
1901, В4. |, Н. 1, 3. 95--96. Ег ип!егзспеде! зсП уоп дет 
пасп!о!депд БезсппеБепеп Бог! 5! дигсп Де им Епф е! е!п- 
Гасп аБдегипде!еп Мезотегйе, дог еп уе! Кешегез опд 
педпаегез, гид! ей<П дгеескдез Мейшт дег ОрШотегИе, май: 
гепд даз Рпугасит глуаг зенг зспта! деБаш 151, аБег епвс е- 
деп 1апдег а!5 Бе! Бог! 51, зодазз ез енуаз ПБег даз Мешт 
Ппаиз адге!. Паз бо!дпотег! 158 аисп Бе! Кгпрег! аиНаПепд 
еп асп деБаш, дегаде пас! епдуаг!5 депс е ипд ат Епде 1п 
гме! Кепе | аррсПеп апздегодеп, ез ПБеггад! Бедешепд да5 
Мешт. |. Кгирег! 155 гмаг пиг метд дгдззег а!5 Бог! 5! 
Безиг? аБег Бет «/ 107 Вепрааге. п дег зебг етеп ипд уе- 
та Фсеп Ргсрипд дег Мезгопие зИттеп Беде Агеп 
ОБегет. 

М. ГЕРТОК 05 (ОРОШ.05) ВОВ!! п. зр. | 

с топ 20 тт. апде пт! 81 Ветразгеп, 2 Бен озеп Епдппдеп, 
24 Ш » » ” ? 2 » » 

54 » 241 / 2» » » 87 » 2 » » 

ф » 25 ” » шА 87 : » 2 » г» 

Еигсвипа дег МейагопИе Ее оп епос! мейзс сННа. Ог0- 
зетрогеп Кет ипд мей БиШег дег Ман! дейедеп. Кбгрег Не! 
зспмагг. Вепе мета Нейег. 

Епдюопвайг Гапа, БрИг ипд дегаде, зиБапараНне тИ К!е!- 
пет брИгсйеп. 

СпатосиПапит дез с/ Вийег дег Ме пшг оти мепдеп 
Вог еп, ппзпазвег пи 4+4 ЗппезгарКеп. 

Могдеге Ветпрааге де5 с/ ап Розетиг ипд Тъга гай Ее!- 
„ пеп Роегп. НоНеп дез 2 Вештпраагез епасп. 7. Р!еигойега! 
дез «/ (АБЬ. 9) ат Ппепарреп уотп опд Рифеп звитрЕмаКе- 
Га аиздеБисте!, 1ппеп Бгей деБодеп. Оег |ппешарреп Без!!?! 
ипйеп уог дег Ме епе диеге Аизбб чипа ипд уог ДдзгзеБеп 
епе деБодепе Опепе!5!е, ап НиЧеггапд гад: еп Па!БКге!5!Ог- 
пидег Гарреп уог. 1. Вепрзаг дез с/ пи! зейг дедгипдепет Те!о- 
роди (В5Б. 10) ап мекНнет ацззег дет з5гК ейпдеКготпиеп 
Цпсив пиг еп Богз#епозез Ргаейетиг аБдезе!!. 

О1е Рготег! е (рг. АЬЬ. 8) дег Сопородеп зпд Нп- 
(еп Пе! аиздепбн!, пеБеп дег АизпбМипа Епе! зсп ппеп еп 
НосКег ипд Биег ФДезет еп Бгейег, Ь15 ПЬег Фе Ме ге!- 
спепдег ппепарреп. Се Мезог е (тя) БезИгеп епеп Кешдеп 
ЕпдКор?, мейсвег уогп Не 16 еагна аиздепб! 15:, аиззегдет 
Бигег дег Ме аиздебБш е! пад ат Епде пеБеп дег Вис! 
г Гепеп М/аггспеп Безе!г!. 
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Ап деп уета! сп зебг еп аспеп ОрзШотегйеп Бегегк! 
гпап тп дег Епдра Не еп дгоззез, д1а51дез, аз! БаБКге!5!бгпта 
па-Н уогп депс ейез Мешт-ВаН, уабгепд даз зейг зспа!е 
5оапотег! (рг) пас уогп деБодеп ипд ат Епде ш ге! 
5рИгсПеп аиздегодеп 15: МеБеп дет зо потеп! ипд Дж! ап 
Фезез апдедгосК! гета: з<П ет педпПдез, ап Епдгапде уоШа 
аБдегипдейез Рпуасит (рН). 

Пе Поегвсшеде уоп Кгйрег? Мег. мигдеп зсвоп оБеп 
депапп!. 

МогКот теп: Моп 5. М. Кота Вог!в лушгде пъзе 
АгЕ а  Ришп-СеБпде Масед пепз дезаттей шип гмаг 6 с/ 
19 ипд 1). ф ипег Кака етеп ап 4. 7. 24 1112750 пт. Но е. 

М1. АРЕЕГВЕСК!ЕП А ВОГОАК!СОМ п. зр. 

Ге зейг е депаг де, 15ойг! зепепде СаНипа Ар е! БескК- 
те Па лумигде гиег5! уоп М. Аре! БесКк Бе! Сспяап!поре! 
епЖеск! ипд БезсрпеБ 1сп Де Турзспе Аг А. Бугап пот 
Мет. п мпепет ХХ. М г !ародеп-АшБав, О1р!ородеп 
дез д5ЩШсПеп М!етпеггдеейез, Агсту Е. Машга. 1901, Ва. 1, 
Н. 3, 5. 261 ипд 262. Мепе дата!5 дедеБепе СайипдзсПагас- 
Гепзик зтт?! уоПкоттеп ашсп Юг Фе Кодепде пече Ап!, 
апздепоттеп Фе Бейзгндеп Еогкане дег РготегИе, уексПе 
Бугап! 1 пит зейг аизге!сппеп, Би! даг! сит дадедеп удПа 
Ее Шеп АБег аисп Де ЕпЗеп дег Риегеп Попородеп зпд Бет. 
ге егег АгЬ пс Бейзгид дезвайев, зопдегп ебег апКег- 
Егт!4 г0 пеппеп (пз АББ. 6). | 

А. Би!даг! сит: «И 301, тт. 14. пп! 87 Ветраагеп 
ипЯ 2 Бепозеп Епдподеп. Еп гад дгацбгашп, Кбгрег да! 
ипд д/апгепд. Вогз!епгадзпде бсПпейе!дгиБеп ЕеШеп. ОсеПеп 
Гешеп. ВасКеп дез с/ пт! аБдегшдев - дгеескдеп Гарреп 
мей уоггадепд. 

Сойит - бейепгапдег пй зиитрЕутшКейдег КапдРигсПе, 
модигеП е аБдегипде-дгеескдез | аррсвеп зраевеи мига, 
з2п5Е да. 

ПеБег деп ГаБгот Кап епе Не!е, деБодепе Опейигсе 
да п(ег епдаезоспепе РопЖ!е ипд Кипгеп. УНгп ипд бспейе! 
дан, оппе Мефап! игсПе. 

Апа Шарреп ДФ с! ипд Гапд БепаагЬ, Ргаапаведтеп! оппе | 
Еогка и, Пифеп пог 5итрАмиоКеПд уоггадепд, уог дег Моггадипа 
пИ г2егзи ешщеп Вогя еп. : 

Рго-ипд Мейагоп!е зреде!4а!, Фе Геегеп пог ип Ве- 
гесп дег Веме ипд ейузз оБета!Ь дегвеБеп пумейашНа 1апдз. 
денгсЬ, д. П. Де Гапаз игспеп Погеп зсПпоп ме! ипегаЬ дег 
Еогаттпа уоПзапфта аш, ОБпдепз Бедеп зе уогп пебг сдег 
метдег пасп оБеп ит. (АБЬ. 7). : 
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- Пе Не! епдедгаБепеп Мае 51п4- Кга!4 деКегЬь!, Фе 
дгоззеп Рогатшта песо Ба!4 пепг Ба! мепдег мей ВиЧег дег 
Ма! 4. 

ГаБгит 1п дег Мине дгеганта, даз СпайосПапип уег- 
пайПсп Бгей, Ниег дег Ме дег 5#атте епе Огирре уоп 11 
Вог еп, 1ппеп!аз!ег пт! |е 7 5пезз1Йеп. Паз Ргс еп вит гад! 
риеп а5 зЕштрег Ке! ейуаз гу/спеп Фе 5#агпте, ап деп 
Зейеп 158 ез аБдегипде!-зштрАмткейа, 65 епгес Е еба еп 
Опне! дег Гапде дег 70пдепр!аНеп. 

"Ппсиз ат 1. Вепрааг дез с/ Газ! рага Ше! пас уогп 
дейсте! ипд дапег ашКайепд кей! уоп епапдег еп“егп!, Те!о- 
родйе ти гек сп БеБогя!е!еп, дизгсуайет Ргайепиг-АБзсрп!“, 
аиззегдет пи! БеБогоееп ипдй ПосКепд уоггадепдет Еепиг- 
АБзсппиЕ. Цпсиз за К етпдекготп! ипд ат Епде, 5игар!, 

2. Ветрааг 425 с/ пт! етГаснеп Наеп, РозНепиг ипд Та 
го! зейвг ДзиШсА ипд Фср! дезшспейеп Ро! #егп, Фе дег Та 
ат Епде дедеп деп Тагзиз уггдегодеп. Мот 3. Вепрааг ап 
НИЕ ашсП пос ат РКепиг еп д-51сПейез Ро!зег ашЕ. 

Опепарреп ат 7. Мешгойегай дез с/ Рипйег дег Допоро- 
деп!аз:Пе пи зТагкет 2ар!еп пас ип!еп уоггадепд, (АЬБ. 7) 
Биеп 15: дег Хар!еп дигс! ее 5згтрАмтпКеПде Вис!! абдезе!2!. 

Аиззегси зитп! Фезе АгЕ пи Бугап! пит аз! дапг 
ПБегет, аБег ат Апаведтеп! 5Е Де Вепаагиа дДкег ипд 
1апдег. 
“Оте уогдегеп Сопородеп (ВББ. 5) мее ап дег 

Ваз15 уог дет пефапеп Кпо!еп (К) 11 ме!-Вет Фе Ргопегие 
уепмаспзеп 5 пд, дигсп еп дгеескдез ЗйегоИйзиск (у) деНгег! 
БеБеп, зпд дигсПп епз Пее диззвеге Ел Би-ипа Аиег дег 
Ме зкагк КешПа уегбгейет. Ат Елде ппеп Бадев зкп епе 
Кзте 5влто миКейде Вис! 8. аБег Фе Бздеп Рогвате мекПе 
Фе Рготегйе дез Бугап! ! пит ацзге сеп, Рен !еп Мег 
уоПзапд 4. АЕ дег Ниег!аспе Бедип! пеБеп дет МефапКпо- 
еп |едегзейз епе зЖагке | апазг!рре (г), мекспе ш Чдег 
Сгопдва е дгетеска уегЬгейегв 158, ат БеБогз! еп Епде аБег 
аБдегипдев ипд пт! фДезет еп мета ШЬБег даз Епде дез Рго- 
глеги Бтаиззспаш,, 

„Ге дапг епдепаг!а дезайевеп Н1п!егеп С породеп 
(АББЬ. 6) Зп4 уойКоттеп пасп детзеБеп Туриз деБаш ме 
Феетдеп дез Бугап!  пит. Оаз АоаПепде Фезез Туриз 
Нед! Безопдегз дапа, дазз Фе Мезотег! е (тз), ип (е: 
депзай г деп пе!5#еп апдегп |о деп, ме! 5 агкег епц/сКе! 
5 а5 Фе Ор!5 Нотег! (е (ор) места пшг ме еп К!етег, 
ат Епде зспгацЬ14 аззашепдег Апнапа ап Шпеп егзсПепеп. 
Ое Шпйегеп Попбродеп, п!! Шгеп 5НИтеп Тез! уепмасйзеп, уег- 
зсптайегп сп дайг айитап!д уоп дгипд-пасп епджагК. Паз ап- 
Кегаг!а уегргейейе ЕпЗе 15: аБдезсигадЕ ипфд зепе Бееп 
Ве е 5 уоп уегзстедепег |-дпде, Беде абБдегипде! ипд дигс! 
епе зсргадей“е уегБипдеп. 
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МогКот теп: Зкапдха- "СеБпде т 5. О. Вшдапеп, 3.1. 
1922 Бет Оог! е Мигдап ет «/ ипд ет ДипатаппсНеп, уоп О. 
ПизсПем дезатте!. 

УП. ТУРНГОШГОЗ ВИКЕЗСН! УЕКН. 

ОСезе Агв15Е 11 Вшдапеп оНепБаг Фе папйазе дег бПа- 
Нопа ипд зсвеш га ПеБейе зугИ уегЬгейев ги зет. Ченшег- 
Фпаз Гадеп тип га гесве 51 <сКе уог ипд гмаг аиз дег Тор(а- 
Нб Ме Бет Ооге По!ета ?еезпа Ип |оуев-Вег!гК, 3. Х. 25 де- 
зитте! уоп М. Кадем ипй аиз дег НардизспКа-ОирКа Бе! Каг- 
шКомо 9. |Х. 23 дезаттей уоп Ог. ВигезсП ипд Каде. 
19 затт! аиз дег Тетпа!а- Рирказ-НдМе Бе! Гакат, 1. |М. 
Ог. Вигезс!. 

ф 23, тт. 14. пи 81 Бапрааена ипд 2 Бешозеп Епдипдеп, 
ф 25 „ ” » 93 » » 1 ” Епдппа, 

Гагуе ПА „»: » » 33 ” » 6 

26 КитрЕтдеп. Апеппеп 8 аПедпд. Пе Нитвеггапдег аПег 
Етае Папа аБзкенеп БеБоге!е+, 

УШ. РАСНУЙСО8. 

1. Расну!и!цз Е Гаутрез Гагге. Вадопа Бе! Педе- 
АдаКс!, 20.1М. 1914 Ог. Вигезс!, 1 У/, 13 9. : 

2. РасПпу! игиз Пипааг! сиз |а!хе!. Ат М/Жозспа 
Бенп Воуапа-Маззега!, 1400 пт. Ндве 1а/, 19, Ог. Вигезс!. 
с 58 тт. 14 ти 107 Вешпраагеп, 2 Беи!озеп Бани 
у 70 » ” ” » 2 

Ве! КИзК|-Мопаз!г 3. 1.11: 14 ш 1000 пт. НдНе." 

|Х. ВО ОАКО5ЗОМА ВОКЕЗСН! М егр, 

7 14-14/, тт. 14., Ф 14 тт. 14. тИ аиздезрйеп 
СурНородеп. Гагуеп т! 26 Котр г пдеп 19 пат, пи 23 К. 
7 тт. 14. 

Ое Ниегвнеп дез (/ г/5спеп деп Апеппеп егъспеш! 
ип РгоНГ ме! пбсКегаг! 1 а уогаегодеп. зспейе! па! 
Мефаппа , |едегзейз пп! Гапаз!е! зе, ме!спе Фес! оБег- 
А Го дег АпйеппепдгиБеп епде. Мог Шгет Епде Бедтп! Фе 
С пегг?рре дег ЗНгп, месПе аиззеп апдяат апз!е!4!, аБег 
по т/Негеп Опне! 1 Бгейет Водеп аБдегипде# 15: Пе Аиз- 
ге српопд аш дег пдаппойсНеп 5Нгп егвсреп! а5о уоп уогп 
одег Итеп а5 Опегпрре, уоп дег зейе а!5 дгбззег НбсКег. 

ОпегрзЬ дег зейспеп Папа е #еп дез ЗсПейе!5, ей 
ПиЧег деп АпеппепдгоБеп тйпдеп де У сп! аЕепогдап е, 
дегеп деппдейег Папд доррей: 59 1апа ме Бгей 1 тпегп аш 
дег Ваз)5 етпеп дгоззеп 5 1 ппезКеде! Кгаа:. 
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8--11. Ветрааг дез с ппеп ат Епде дез Ргабепог пт! 
аБдегипдевет НдсКегсПпеп, ап 11. Ветразг ашсп 1ппеп 1п дег 
Ме дез Ргайетишг епе Кете РасКкепде У/бБипа, НоНеп 
Чез 11. В праагез ат Епде пи НбсКег, еБепзо аБег еуаз 
зспмаспег аисп ат 10. 

НиазсА Ше дег Сопородеп уегфепЕ посПп Ео!депдез 
ПегуогдепзБеп ги мегдеп: 

Пе шпегеп Еогкаге ат Сохо5!егпит дег НиМегеп Попо- 
родеп рага Пе! пас епдмагз депс еЬ уоп ештапдег пс 
мейег а5 уоп деп аиззегеп Еогкареп еп еги!. пл дег Ме 

- мегдеп Де тппегеп Еогвавге дигс епе дгеескще, зрИгуп- 
“ КеПпде Вис" дегеппЬ, ап мекне зкп епе Кигге Мефаппай! 
апзсиПезз!. Еп Аи завг2 | пт 51 ппе уоп Ап го!ец- 
созота Тен а1зо п дег Та: уоПзапда. Пе 1ппегеп 
Еойване пИ Шгег егуейепеп Ваз!в епвргесвеп уеПекНЕ деп 
Сохйеп, Фе аиззегеп деп Тегородйеп. 

Ве АпНго!ешсозо та Ддаядедеп зп9 |едегзейз Беде 
Еопвате Дер! гизаттепдег!сКкв, дигсп деп Ашвавг пасп аипззеп 
дедгапаипд гид! ейсп у!е! зспууаспег епЬмсКей. Мап Капп аБег 
аисПп д1е 1 ппегеп Рог! за! зеа!5 Аи за! 2 аиКаззеп, гига! 
зе пй дет ЗФегп! дапг уепгузсрзеп 59. Оапп уйгде дег 
Ашва, ип Педепзат ги Ап!го|епсозста, #1е дез- 
райеп зеп ипд пог де аиззегеп Еогкаке деп Попородеп 
еп 5огеспеп. Нег г зрПс ! дег Цпазапд, дазз 1апде ипд Кга. 

„Нде МизКе!п деп аиззегеп Сгипд дег диззегеп Копа! ге Бе- 
Фепеп, МизКеп ууе!спе уоп деп ппепаз!еп дег Ггзспееп!азсПпеп 
ПегКк птеп ипд гмаг зомоП! уоп дег гидейбпдеп а!5 аис! дег 
д "деппЬегедепдеп зейе. 

Пег Кгешиг огл! ае АшБав дег уогдегеп ДПопородеп 
„156 да5 парааге Ме! 5 Е ПсК епез бупсохи, Ддеззеп Зейеп- 
геПе ме! педпдаег зтд, аБег пасп дег Ме дгетесКта апз!е1деп, 
ит пи Фезет дгейестдеп Ми ейе! етеп Тгадег Дез Кгеог- 
Ебгидеп ВиБабез ги БИПдеп. Се аиздейбиеп ипд ат Епде 
геПазепеп Вез!е пеБеп |епет зеПеп Фе Теородйе уог. Мап 
Капп а5о задеп дазз: 

Ви!дагозота епеп ипраагеп АиБа ап деп уогде. 
геп Попородеп ипа 

Ап:рго!ецсоза етпеп ипраагеп Ашка ап доп П!п- 
Гегеп Попоредеп Без!2!. Ф НоНеп дез 2. Ветраагез пос 
еглаз Бгейег а!5 |апа, ппеп Ниег дет ЗФегпй ш дег Дгипд- 
Бане пефап ФЕ гизапгпепдегйск!, 1п дег Епдва е ип!ег 
Газ: гес ет УтКе! зсгад апзетпапег дейепд, аш дезег 
5песке еп Кепег зор ег НдсКег пи Вогзе. Нойеп дез 3- 
Вепраагез дез Ф ипде!айг зо Гапа ме Бгей, уокоттеп де- 
пепо, зспад апзеапдег зЕзПепд, Ргайепиг енказ ашдезсРлуо!- 
еп, 1/, та! 1апдег а!5 Бгей, аиззеп ВуЧег дег Ваз ешде- 

Изв. на Бълг. Ентом. Д-во 14 
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зсппог ипд даПег ецмаз Кеша. 4. Ваштрааг еБепзо, аБег Рга 
Еештиг гесиИсп доррей 52 |апа ме Бгей. 

Се Егдапгипа дег уопдеп ВезсргеБипа еглдаПсПке пай 
дег От апд дазз5 пг Негг Ог. Гиап Вигезс! пешегдтадв ашз дег 
Гедепк-Нд Ше епе зепе пдуидиеп гиг Ппойегвисипа зстскКае, 
мекпе ат 6. Х125 дазе!Бз! дзззате! уиигдеп. Ез Бейапдеп 51<!. 
дагиптег пс Е пиг ешде гейе Рагсреп зопдегп аисПп 3 Гагмеп гай 
23 Китр тдеп пеБеп 16 Гапмеп тИ 26 ипд 28 Когор пдеп. 

ЕЕКСАвОМма ОЕВ АВВИ ООМОЕМ: 

ТаЕ. М1. 

АЬЬ. 1--3. Вго!етаппта Би!даг! сит п. зр. с/ 
1. Епьа е епез Допородеп -- Тород!#, Х 56. 

зр. брегтлакапа!, Ка Банда: г Файп, д зЗейепаз! ЕЕ 
Еетога!аБзспп!#ез, 

2. СгифраНе етпез Сопородеп - Тейород, Х 56. 
Оег 1е! х уоп аБЬ. | 156 ап х АББ. 2 апдезе! 2! ги депКеп, 
Фе Ва515 дез Тейороф#! по! дег Вазе 156 Ропдейаззеп, 
Е дег ЗБр!езбапвапд, зК ЗБреглаКапа!, ко Тгасйпееп, у К 
Сгепге гу/зсПеп ргаетога!ет ипд Ретогает АБзсБп!. 

З. Пе Епра!Не етез дгоззеп СохйНогпез, Х 56. 

АБЬ. 4. Гер!одезтиз Мез из #Вгас?тиз п. 
зиБзр. а”. 

Сопородеп --Теород! пеЬз! Сохайогп (сод). уоп шпеп Пег 
дезейеп, Х 56. 

ВАЬЬ. 5-7. Аре! БесКтеПа Бу!даг сит п. зр. уй. 
5, Рготегйе дег Допорсдеп п дег Могдегап «8, у Зегпией, 

К МефапКпо(еп, г Гапазпрреп, Х 56. : 
6. Еп Мезотег! (пп) пез Кетет Ор5Шотег!, уоп пеп 

БегасмеЬ х 56. 
7. Еп Опепарреп дез 7. Котр!р!еигойегай, др Могдегдгепге 

дег ПОирйПсашг, Х 56. 

АЬЬ. 8--10 Героти! из (Оготи| из) Бог! 5! п. зр. </. 
8. Веде ПпКе Попородеп п пангИспет  20запгтепНапа, |п- 

пепапа с Ь, даз ЕТадейит (Н) уигде пиг еШмезе ешде- 
гесппев Х 125. 
рг Рготегп, тз Мззотег!, ор Ор!5Шотег!, ра Рпуа- 
сит, уе Мешт. : 

9. Еп Циепарреп дез 7. Р!еиго!егд!, лпепапяс ! 56. 

10. ЦпКкеп 1. Веп уоп Нгйеп БегасиеЬ у ЗЖегпиз ск, „со Со- 
х!, ри Ргайетиг, и Цпсиз Х 125. 



ПРИНОСЪ КЪМЪ ПЕПЕРУДНАТА ФАУНА НА ЛОВЕЧЪ, 

БЛИЗКАТА МУ ОКОЛНОСТЬ И ТРОЯНСКИЯ БАЛКАНЪ. 

Отъ Крумъ Ивановъ. 

ВЕПКАС 210К ЗСНМЕТТЕКОМОЗРАОМА ЕР ОМОЕВОМО 

УОМ ГОМЕТУСН ОМО ОЕЗ ТКОЧАМ-ВАСКАМ5 (ВОГОАК!ЕЧ). 

уоп К. Гмапоу. 

А. Обща часть. 

Настоящия приносъ щЪше да бжде публикуванъ въ 
близко бждаще отъ Д. Илчевъ, чиято ранна смърть покрай 
многото му намерения, отне и това. 

На неговата паметь посвещавамъ този приносъ. 

Случаятъ, че въ началото на м. май т. г. азъ бЪхъ на- 
значенъ наново въ Царската Ентомолог. Станция като препара- 
торъ-ентомологъ, ми позволи, при непосрЪдственитЬ упжтвания 
на Д-ръ Ив. Бурешъ, да доразработя окончателно пеперудния 
материалъ, събранъ отъ Д. Илчевъ и менъ. 

Събирането на пеперуденъ материалъ отъ Ловечъ и не- 
говата околность започна още презъ м. августъ 1914 год., ко- 
гато Д. Илчевъ за пръвъ пжть посети Ловечъ. Тогава още, 
ученикъ въ прогимназията, азъ го придружавахъ въ едноднев- 
нитЬ му екскурзии изъ околностьта на Ловечъ. Следъ това до 
тази година, особено: презъ м. м. юлий и августъ екскурзирах- 
ме ежегодно около Ловечъ. Презъ този периодъ отъ 10 години 
би трЪбвало да се събере обиленъ и разнообразенъ матери- 
алъ, но за това пречеше невъзможнестьта ни да бждемъ тамъ 
презъ цЪлия пеперуденъ сезоньъ Отъ една страна, а отъ дру- 
га страна неголБмото разнообразие и неособеното положе- 
ние на ловешката околность. 

Ловешката околность се оросява Отъ водитЪ на р. Осъмъ. 
Тя като че ли стои на границата между равнината и плани- 
ната: на северъ се простира обширната Дунавска равнина, а 
на югъ достигатъ последнитЬ разклонения на предпланинитЪ 
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на Централния Балканъ. Височината на Ловечъ е 210 метра 
надъ морското равнище. д 

Пеперудитв сж събирани главно около Ловечъ въ диа- 
метъръ отъ 10 клм. Екскузирали сме още и до следнитЬ села: 
Омаревци, Деветаки, Дойренци, Зълково и др., които сж ти- 
пични полски села, около които още въ края на м. юний. 
всичко пожълтява отъ палящето слънце и само тукъ-тамъ по 
опрашенитБ тръни хвърчи обикновената Ругате!з сагдш. Мал- 
ко по-гориста е околностьта на с. Микре, кждето сме екскур-. 
зирали нЪколко пжти. 

За събирането на нощни пеперуди употрЪбявахме нощна 
примамка, но задоволителни резултати не получихме, макаръ 
и да повтаряхме това нЪколко години наредъ. 

Пеперудния материалъ отъ Троянския балканъ е резул- 
татъ отъ нЪколко екскурзии, които направихме било наедно 
или поотдЪлно. 

Първата екскурзия направихме до Троянския манастирь, 
кждето на 30 августъ 1919 год. ловихме нощни пеперуди съ 
примамка. Между уловенитЪ пеперуди изобилстваха видове 
отъ рода Адго!5, които се срЪщатъ твърде често изъ ши- 
роколистнитЪ гори, каквито сж тЪзи на Троянския балканъ. 
На другия день се изкачихме на Зелениковецъ, кждето 
събирахме дневни пеперуди, между които нЪщо интересно 
нЪмаше. Вечерьта ловихме нощни пеперуди съ примамка. 

На 12 и 14 августъ 1921 год. екскурзирахъ до Троянъ и 
неговата околность. Събрахъ изключително дневни пеперуди. 

Въ края на сжщия месецъ и година Д. Илчевъ екскур- 
зира до Троянския манастирь и Зелениковецъ. 

Въ началото на м. августъ 1922 год. екскурзирахъ до 
Козя стена, заедно съ Н. Радевъ, който събираше зооло- 
гиченъ материалъ за Царския Естествено-Исторически Музей, 
кждето той бЪше асистентъ по Зоология. 

Въ срЪдата на м. августъ 1923 год. екскурзирахъ до 
Троянския манастирь и Зелениковецъ заедно съ Н. Радевъ. 

Въ пеперудно отношение Ловечъ, а сжщо така и Троян- 
скиятъ балканъ не сж изследвани. Настоящиятъ приносъ, 
вЪрвамъ, все ще допринесе нЪщо за по-пълното опознаване 
на България въ пеперудно отношение. 

Събраниятъ материалъ, предметъ на настоящия приносъ, 
брои 225 вида безъ вариететитЬ, които се разпредЪлятъ 
така: 

Крорза!осега -- 73, 5рипфдае -- 5, Гутапшдае -- 2, 
Газосатрщае -- 3, зангпйдае - 1, Носиидае -- 48, Део- 
пешдае - 49, Бутопидае -- 1, Агсдае -- 12, 7удаепдае 
- 3, Созздае -- 2, НераПдае -- | и Мсго!ердорега -- 25. 

Всички пеперуди сж препарирани и се намиратъ въ 
Царската Ентомологична Станция. 



213 

Чувствувамъ се задълженъ да изкажа искрената си 
благодарность на Д-ръ Ив. Бурешъ, кайто винаги се е отзо- 
вавалъ ласкаво и съ готовностъ е подпомагалъ всЪко ново 
начинание, за гдето бЪше тъй добъръ да провЪри и кореги- 
ра опредБлението На пеперудитЪ, както и за ценнитЪ упжт- 
вания, които ми е давалъ. 

Б. Систематиченъ списъкъ. 

Еат. Рар Поп! дае. 

ше родашиз Г. (Заг. и ЕЬ1., Ка! Хе 1). СрЪща се 
въ две генерации. Екземпляри отъ първата генерация сме ло- 
вили презъ м. м. май и юний, а отъ втората -- м. юлий до 
срЪдата на м. августъ. Ловили сме стари екземпляри на Козя. 
стена -- 4.М0.922, а на 31.МШ.919, въ мЪстностьта Зелени- 
ковецъ. 

Р. пазсПаоп |. (4). СрЪща се много рЪдко. Презъ периода 
отъ 1915-1925 год. сме виждали само два-три екземпляра, 
отъ които хванахме единъ на 15.МП.921 не далечъ отъ Ловечъ. 

Тпа!в сепзу! По. (9). Ловили сме екземпляри по вълчата 
ябълка въ градинитЪ около Ловечъ 5--11.М1.916. 

Тп. роухепа 5. (10). Обикновенъ видъ презъ про- 
лЪтьта; ловили сме екземпляри отъ 30.1.--20.М. близо до Ло- 
вечъ. На 18.М1.916 намврихме гжсеници отъ този видъ, които 
хрисалидираха на 26 с. м., а отъ 25--30 априлъ 1917 год. из- 
хвръкнаха пеперуди въ Царск. Ент. Станция. Между тЪзи гж- 
сеници имаше една, отъ която изхвръкна пеперуда аБ. аспга- 
сеза ЗС. Такъвъ екземпляръ уловихъ на 30.1М.921 западно 
отъ Ловечъ. 

Рагпаз5из ппетозупе |. (36). Виждалъ съмъ само единъ 
екземпляръ, когото уловихъ юго-източно отъ Ловечъ на 1.М.921. 

Бат: Ргег!дае. оо рна они 

Аропа сгаваед! 1. (38), Отъ този тъй аеиатоввит видъ 
имаме уловенъ само единъ екземпляръ около Ловечъ на 8.У. 
1916 год. ма 

Регз Бгазасае |. (45). Ловечъ -- 2.М11.919 и 29. уш 916; 
Троянски балканъ (Зелениковецъ) -- 31.М11.919. ; 

Р. гарае |. (48). Много обикновенъ видъ; хвърчи отъ 
края на м. априлъ до срЪдата на м. октомврий. Изглежда, че 
този видъ се срЪща най-малко въ три генерации (Д-ръ Ив. Бу- 
решъ), при това екземпляритБ, които хвърчатъ презъ про- 

„ лЪтьта и есеньта иматъ на двата си чифта криле единъ жъл- 
теникавъ отенъкъ, а у екземпляритЬ, които хвърчатъ презъ 
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лЪтото той липсва. Не далечъ отъ Ловечъ уловихме два ек- 
земпляра уаг. Мапп! Мауег, единия на 8.МП.915, а другия презъ 
м. октомврий 1920 год. 

Р. пар! |. (52). Ловечъ - 3.М.921; Троянски балканъ (Зе- 
лениковецъ) -- 17.М1.923. Много по-често се среща деп. аез!. 
параеае Езр. Ловечъ отъ 9.М!. до 15|Х; Троянски балканъ -- 
17.М1п -- 31.МШ. 

Р. дарпФке Г. (57). Ловечъ -- 1.М.921, 16.М1.916. 25.УП.922, 
29.М11.925; с. Макре -- 8.У1.916; с. Умаревци -- 30.1Х.925, 
Троянски балканъ (Зелениковецъ) - 81.МШ.919. 

ЕшсНов сагдаттез Г. (69). Ловечъ - 15--20.1М.922 и 
1М.921. 

Гернфа зпар!з Г. (81). Въ две генерации: отъ първата 
сме ловили отъ началото на м. май до началото на м. юлий 
(Ловечъ -- 1М. - 10.МП; Троянски балканъ -- 17.М1.923), 
отъ втората презъ м. августъ (8--23.МШ.) 

Сойаз Нуа!е 1. (98). Ловечъ - 5--201М.922, 3М.921, 7-- 
25.М1.915, 10-20.М.920, 15.Х.921; с. Сливекъ - 2.1Х.925. 
Единъ екземпляръ уловенъ на 9.Х.924 прилича на аБ. НП! Ко- 
уа; другъ екземпляръ отъ 15.1Х.921 прехожда къмъ аБ. оБ- 
зо!ета Ти!. 

С едиза Е. (113). Ловечъ - 25--30.М1.922, 10--15.МШ. 
925, 9--27.1Х.925; с. Сливекъ -- 2.1Х.925. 

Попор!егух грапо! |. (124). Ловечъ -- 271М.925, 5.М.921, 
24.М1.917; Троянски балканъ (Зелениковецъ) - 17.М1.923, 
31.М!1.919. 

Еат. Мутрвайдае. 

Арашга ща 51 Е. (132) аБ. еоз Коз5). Ловечъ -- 22.МП. 
917, 13.МШ.915. Д. Илчечъ е констатиралъ още аБ. Бидепз!5 
ЕисП. презъ августъ 916 и уаг с!уНае 5 И. -- 13.МШ.916. 

Цтеп! 5 сатШа с Е. (135). Ловечъ -- 13.М0.916. 

Ругате!5 ааапа |. (152). Ловечъ -- 14--17.М1.917, 18 
--25М0.925; с. Микре -- 8.М1!.916; Троянски балканъ (Зеле- 
никовецъ) -- 17.М1.923. 

Р. садш Г. (154); Ловечъ - 19--30.М1. 917, 4--31.МШ. 
922; с. Микре -- 8.М11.916; Троянски балканъ (Зелениковецъ) 
-- 17.М1.923; Козя стена -- 14.М11.921. 

Мапезза |о |. (156). Вуподалъ съмъ въ края на м. юлий 
западно отъ Ловечъ; Троянски балканъ (Зелениковецъ) -- 

17.М1.923. 
М. шНсае |.. (157). Констатирана отъ Д. Илчевъ изъ ло- 

зята около Ловечъ на 19.М1.916. 
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Роудота с-аБшп |. (166). Ловечъ-- 10-21.МШ.921; 
Троянски балканъ (Козя стена) -- 4.МШ.922. Цеп. аез!, Но 
сипсспи Роз Ловечъ -- 11.МП.916, 24.МП.917; а. рашфог Ти!. 
Ловечъ -- 2.УП.916; Троянски балканъ (Зелениковецъ) -- 17. 
МП.923; аБ. уапеадайа Ги. Троянски балканъ (Зелениковецъ) 
- 31.МШ.919 и 12.1Х.921. 

МеШаеа апжа Г. (177). Ловечъ - 3М.921, 20.У1.921; 
7.МШ.915. 

М. рробБе Кпосй. (180). Ловечъ -- 8.М.916, 6. -23уШ.921. 

М. Ддута О. (185). уаг. тепфопайз Бог. Ловечъ -- 18. 
У1.916, 1--19.М0.519, 16.1Х.924. “5 

М. има Зсн Е. (186) Ловечъ -- 1-13.М1П.919; с. „макре 
-- ВУШ.916; уаг. папа 5!4г. Ловечъ - 6-7.МШ.915; с. Микре 
-- МШ.916. 

М. атаПа Ко!. (191) Ловечъ - 21.У1.917; с. Микре -- 
8.М1.916. 

Агдупп!в ецр!гозупе Г. (208). Повечни СЕ 2 922, 1.М. 
925 и 15.1Х.921. 

Ага. Фа |. (218). Ловечъ -- 20.1М.917, 1М.921. 21.М1.917, 
6--19.У11.916; с. Микре -- 8.У1!.916; Троянски балканъ (Зе- 
лениковецъ) - 17М1.923 и 31.МП.919. Единъ екземпляръ отъ 
15.1М.922 е значително тъменъ; освенъ това петната на зад- 
ния чифтъ близо до Шогаха се сливатъ въ едно голЪмо 
черно петно. 

Ага. Гайома Г. (225). Ловечъ -- 3.М.921, 2 и 11.М1916, 
21.М1.922, 1--5.МШ.921, 1--9.1Х.915; с. Микре -- 8.М1.916. 

Ага. адада Г. (230). Ловечъ -- 24. МП.917. 
Ага. поБе |. (231). уаг. ег!в Мед. Ловечъ - 21.М1917 и 

24.М1.917. 
Агд. рар а |. (237). Ловечъ - (612) 1.МП.916; с. Мик- 

ре -- 8.МШ.916; Троянски балканъ - 17М1.9:3 и 14.МШ. 
521, : 

- Ага. рапдога 5 ПИК. (240,. с. Микре - 8.М11.916; Троян- 
ски балканъ -- 17.М1.923 и 14М0.921. 

Меапагда даатеа |. 1216) уаг. ргоседа НегЬ<!, Троян- 
ски балканъ (Зелениковецъ) -- 17.М1.923; Ловечъ -- 20. 
МШ.921. 

Егема ешгуайе Езр. (301). Троянски балканъ (Козя-стена) 
- 4У11.922. 

Ег. Пдеа |. (302). Троянски балканъ (Зелениковецъ) -- 
17.М1.923. 

Заугиз спсае Е. (340). Ловечъ - 4 и 20.1Х.925. 
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За!угиз дгуаз 5с. (381). По пжтя между Ловечъ ис. Мик- 
ре - 8.УП.916. 

Рагагде аедепа |. (385). уаг. едепдез Зг. Ловечъ -- 
20--30.М1.925, 8-29МШ, 9--28.1Х.920; с. Микре -- 8.МШ. 
с16, 5.1Х.920; Троянски балканъ (Зелениковецъ) - 17. УП. 
923. 

Р. педаега 1.. (390). Ловечъ - 1 и 3М.921, 8.М!.915, 
18--23.МШ.920, 4.1Х.915. : 

Р. паега |. (392). Ловечъ - 3.М.921, 6-21.МП.921; Тро- 
янски балканъ - 31.МШ.919. Единъ д/ екземпляръ уловенъ 
при Зелениковецъ на 17.МП.923, който. прехожда къмъ уаг. 
адгаза НЬ. | 

АрНапкориз Нурегап из 1.. (401). Троянски балканъ (Зе- 
лениковецъ) - 17.МП.923 (значително едъръ екземпляръ), 31. 
МШ.919 (изтърканъ екземпляръ). 

Ертер!<!е фигНпа Г. (402). Ловечъ -- хвърчи презъ м.м. 
юний, юлий, августъ и до срЪдата на м. септемврий; Троян- 
ски балканъ - 17.М1.923 и 31.МП.919. Единъ екземпляръ 
уловенъ на 15.М1.922 е съ лЪво крило на 4/, а съ дЪсно 
на 9. 

Ер. Е Попиз |. (422). Ловечъ - 18--26.У1.920; с. Мик- 
ре - 8.М10.916; Троянски балканъ (Козя-стена) -- 4.МШ. 
922. 

Соепопутрпа рапр! из Г. (440). Ловечъ - 1.М.921,1-- 
10.М1.921, 15 и 16.1Х.921; с. Микре -- 8.М!.916; с. Сливекъ 
- 2.Х.925; с. Умаревци -- 30.1Х.925; Троянски балканъ -- 17. 
МП.923 и 31.МШ.919. 

Еат. Егус! пПФае. 

ЧетеоБшз |испа Г. (451). СрЪща се много рЪдко; имамъ 
само единъ екземпляръ, уловенъ недалечъ отъ Ловечъ меж-| 

ду 20 и 30.МШ.921. 

Гат. | усаептдае. 

Тпеса асасае Е. (465). Ловечъ -- 24.1М.918 и 5.М1.916.. 
Спгузорпапиз Шегватоп Езр. (506). Ловечъ -- 1.М.921, 

9.МШ.915; с. Сливекъ - 2.1Х.925. 
Снг. Фвраг Ни. (508) уаг. го 5 МегпЬ. Ловечъ -- 18 и 

20.М1.917. 
Снг. рШеаз Г. (512). Ловечъ -- 5.М1.916, 7-23.МШ.925, 

19.1Х.924. Маг. евиз Е. Ловечъ -- 4--20-30МП.92 и 4. 
1Х.925. 

Снг. дог! Нот (513). Единъ а/ екземпляръ уловихъ при 
с. Сливекъ на 2.1Х.925. 
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|усеаепа агфадез Ра. (540). Уловихъ 3 9 екземпляри 
около Ловечъ между 27 и 29.М1.925. 

Г. агдиз ПЦ. (543). Ловечъ - 20У1.921, 7-15-30. 
МШ,921, 15-16.Х.941; с. Микре -- 8.МШ.916; с. "Сливекъ - 
2.|Х. 925. (Въ голБмо изобилие около Ловечъ), апз аБ. (уаг.) 
БеПа Нз. Ловечъ -- 1.М.921 и 6.МШ.917. 

|. опоп Ра. (574). Ловечъ - 20--30.УП.907, 6--10--20. 
МП.921. 

Г. азгагспе Вегаз!г. (589). Ловечъ -- 1м.921, 1--19.МШ. 
- 925, 15 и 16.1Х.921; Троянски балканъ (Зелениковецъ) -- 17. 
М1.923. 

1. 1<агиз Кон. (604). Ловечъ -- 1.М1.921, 9--30.МШ.915, 
4--16.1Х.920; с. Микре -- 8.МШ.916; с. Сливекъ -- 2.1Х.925; с. 
Умаревци -- 30.1Х.925; Троянски балканъ (Зелениковецъ) -- 
31.МШ.918; Троянъ -- 13.МП.521. 

|: гле!ездег Езр. (911). Ловечъ -- 25. ми. 921- 16.1Х.921. 
Г. БеПагдиз Кой. (913). Ловечъ - 1.У.921, 5.М1.916, 

1.М1.922, 10--20.МП.921, 15--8.Х.921. 
Ц. сопдоп Рода (614). Ловечъ -- 15--16.1Х.921. 
С. адтешвз Езр. (619). Ловечъ -- между Ти 19.У0.921. 

г Г. томоз Роезз!. (635). Ловечъ -- 31.М1.921, 15--16. 
1Х.921. 

Г. суПагиз КоЦ. (638). Ловечъ -- 15-- 16.1Х.921. 
Г. апоп |. (645). Ловечъ -- между 10 и 20.М11.921. 

с ранна агдошз Г (650). Ловечъ -- между 10 и 30. 
МП.922 

"Еат. Незрег! дае. 

Аореа Шаитаз Нова. (662). Ловечъ - 241М917, 11.М1. 
916; Трояиски балканъ, (Зелениковецъ) - 31.М1.919. 

Апдадез зу!мапиз Езр. (671). Ловечъ - 8.М.916, 8--25. 
МП.917, 19.М1.920. 

СагсПагодиз асеае Езр. (686). Ловечъ -- 10--30.М1.922, 
10--23.У1.920, 15-16.Х. 921. 

Сагс!. айНеае. НЬ. (687). Констатирана отъ Д. Илчевъ 
около Ловечъ на 8--10.М0.915. 

Незрепа огЬШег НЬ. (699). Ловечъ -- 20--30. 1еса 
15--16.1Х.921. 

Н. амеиз Нь. (703). Ловечъ -- 20--30.МП.922. 
Н. та ае Г.. (705). Наблюдаванъ отъ Д. Илчевъ не да- 

лечъ отъ Ловечъ -- 13.М11.916. 
Тпапаоз адез |.. (713). Обикновенъ видъ за Ловечъ -- 

ЕЕ 17-20.М1.922, 1--19.М0.921, 15-- 16Х921, е: ще 
-- 8У11.916. 



218 

Еат. бр! па! дае. 

АсПегопНа акороз Г. (717). На 15. УШ. 916 год. Д. Ил- 
чевъ забелЪъзалъ този видъ не далечъ отъ Ловечъ, когото не 
успълъ да хване. 

Ргокюорагсе сопуо ми! 1.. (735). Ловечъ -- 1 5МШ.915. Една 
гжсеница, намврена отъ Д. Илчевъ презъ м. септемврий 924 
год. около Ловечъ, която хриаи, на 10.Х. с. г., пеперуда--? 

ОеПер!Па епрПпогЬтае Г. (749). Една гжсеница, намЪрена 
върху млЪъчка около Ловечъ на 28.1Х.925 год, хранена до 6. : 
Х. с. г. следъ която дата избЪга. 

МекюорзПиз рогсейчз Г. (761). Ловечъ -- 15.УП.921. 
Масгодоза зеПагагит Г. (768). Ловечъ -- 7.У1.916, 20. 

М1.920, 10--20.МШ. и 9.1Х.920. ; : 

Еат. | уптап! г! дае. 

Сипзпйа Фвраг Г. (929). «(/с/ екземпляри въ голЪмо изо- 
билие около Ловечъ -- 20--30. У1.917, 2.МШ. с. г. ФФ екзем- 
пляри не сме виждали. 

|. топасва Г. (931). Намврихме единъ т сизеравани 
умрЪлъ, отъ когото бЪха останали само предния чифтъ криле 
съ торакса, въ Троянския балканъ (Зелениковецъ) на 17. 
М1.1923. 

Еат. Газ! осатр! дае. 

“ Гасосатра диегсиз Г. (970). Единъ д/ екземпляръ, уло- 
венъ при с. Умаревци източно отъ Ловечъ на 20.М.917. 

г ОаззпорасНа диегсйоПа Г. (998) Ловечъ -- 29.МШ.922. 
с” екземпляръ. г 

"Одопезиз риш! Г. (1000). Ловечъ-- 14М1.916; сжщо с/ 
екземпляръ. ( 

Еапм. АРЕ 

„Зертне ру 1 Зсъ Е. (1034). Хвърчи въ Оеоотриа въ края 
на м. априлъ и. началото на м. май. 

Еапм. Носншдае. 

Асготс а гшт!<15 Г. (1102). Ловечъ -- 20--30.М1.922, 19.МШ. 
и 15.1Х.921. 

АдгоНз АтЬпа Г. (1127). Троянски балканъ (Зеленико- 
вецъ) 17М1.923. 
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- ВагоНз оБзсига Вгант (1143). Ловечъ-- 12.1Х.921.. 
ВАдг. ргопиба Г. (1152). Ловечъ -- Пи 16.М1.917, 1Е-- 

23: уигд2д, 24.1Х.918, Тррянсщи балканъ (Зелениковецъ) 17. 
М1.923. 

Адг. сотез НЬ. (1154). Ловечъ -- 18--23-МШ920 и 31. 
МШ.925. 

Адг. С-тагшп |. (1185). Троянски балканъ (Саваи 
26.МШ.921; Ловечъ -- 1--141Х.921. 

„Адг. ршпв Г. (1346). Ловечъ -- 14.МШ.916. 
Адг. ех“ атаотв |. (1349). Ловечъ -- 23--30.МП. 925, 

18.М111.916; Троянски балканъ 30.МШ.919. 
Ваг. урзПоп Ко. (1399). Троянски балканъ „пепевее 

вецъ) 31.М1.919; Ловечъ -- 31У11.925. 
с Адг. зедевит 5 Е. (1400). Троянски балканъ -- 30 иЗ!1 

МШ.919. 
Ааг. их НЬ. (1401). Констатиранъ отъ Д. Илчевъ около 

Ловечъ презъ августь 914. 
г Адг. саиса НЬ. (1404). Троянски балканъ -- 30 и 31 МШ. 

91с; Ловечъ - 26.1Х915. 
Адг. сгазза На. (1405). Ловечъ - 25. МШ.917, 141Х.921; 

Троянски балканъ -- 31.М0.919. Много обновен видъ за 
тази мЪстность. 

Матезка о!егасез |. (БИ Ловечъ -- 12. гу и 13.М.916. 
26.М1.916, 16.М11.916. 

М. кмош КоН. (1477). Повелв - 20:30. М1.922, 2--7.МШ. 
922, 5--12.1Х.921. 

М. спгузогопа Вкп. (1513). Констатиранъ отъ Д. Илчевъ 
презъ м. августъ 916. 

Мапа <шаШз С. (1567). Ловечъ -- 20 30.МП.921 и 15. 
МШ.922. 

Вгуорпуа ппигайз Еогв! (1599). Ловечъ -- 19. уш. 922. 
Надепа попод!урпа Нот. (1690). Ловечъ -- 17.МП.916; 

Троянски балканъ (Зелениковецъ) 31.М!!.919.. 
Аттасопа саесипасша ус Е. (1767). Троянски балканъ 

(Зелениковецъ) 31.МШ.919.. 
Вгастоспа зритх Ншп. (1893). Ловечъ -- |Х.915. 
Роурпаеп!в зепсайа Езр. (1850). Ловечъ -- 30.М1.916; 

Троянски балканъ (Зелениковецъ) 31.М1!.919. 
Тгаспеа ашрИ«в Г. (1854). Ловечъ -- 25.1Х.925. 
Вго! опа поенсшоза |. (1867). Троянски балк. -- 30-- 

31.МП.919; Ловечъ -- 19.1Х.916; с. Дойренци -- 1.Х1.916. 
Мапа пашга |. (1870). Ловечъ -- 31.МШ.916. 
Гешсама |1-аБит Г. (1954). Троянски балк. -- 31.М!!!.919; 

Ловечъ -- 91Х.915. 
Г. аБрропсииа Е. (1969). Ловечъ -- 8.МП!.917 и 131Х.921. 
Сагадппа диадприпстаба Е. (2000). Троянски балканъ -- 

30.МШ.919. 
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Сагадгпа Кадеп! Ег. (2009). Ловечъ -- 2.1Х.924. : 
С. ат ана Е. (2019). Ловечъ -- 3.М1.916, МШ!.915, 8--10.Х. 

925 и 3Х.925. 
ЕПРИРИ епорода Н5. (2042). Троянски балканъ -- 31. 

уШ. 919. 
Агар. ругапидае |. (2054). Ловечъ -- 15.МШ.922; Троян- 

ски балканъ (Зелениковецъ) 31.МШ.919. 
Мезодопа асеюзейае Е. (2078). Ловечъ -- 16.М11.920, 

14.1Х.921; Троянски балканъ -- 30.М11.919. 
ЕшейПа адшашх НЬ. (2281. Ловечъ -- 5.1Х.922. 

“ Нео! 15 Дрзасеа |. (2321). Ловечъ -- 24 и 29.У1.917, 
5 и 25.МШ.921. 

Н. реНдега сЕ. (2325). Ловечъ -- 15.МШ. 921. 
Асопйа висота Езр. (2380). Ловечъ -- 1М.921, 19--21. 

МП.920, 1--30.М.921 и 13.1Х.921. : 
ТнаросПагез соттипитасша НЬ. (2422). Ловечъ-- 18 

20.М!.920. 
Етптейа аБеайз 5с, (2490). Ловечъ -- 27.МП. 911 и 15. 

МШ. 922. 
АБгозюа шраг а Нот. (2516). Ловечъ -- 20--30.МП.922, 

9.1Х.924, единъ екземпляръ уловенъ отъ Б. Иванова при с. Г. 
ЛЪшница на 10.М1.925. 

Риза диНа Сп. (2551). СрЪща се по-рЪдко отъ следующия 
видъ. Ловечъ -- 16.МП.921, 1--8.М1.922, 2.1Х.924. 

Р. датпа |. (2562). Много често; с. Микре -- 4.У1.919; 
Ловечъ -- 14 и 24М1.921, Би 21.МШ.917 и 24.1Х.918. : 

ЕисПда дур са | (2589). Ловечъ -- лозята -- 21.М.918, 
16.М1.916, 21 и 28.М1.921, 20--30.М0.921. 

Аефа Еипеза Езр. (9661). Ловечъ - 1М.918, 13.М1.916, 
4. МШ.918. 

Сайосайа ейоса!а Езр. (2670). Ловечъ - 15 и 23.М11.916, 
5.1Х.922; с. Зълково (северно отъ Ловечъ) 20.УШ.917. 

Са!. Бутепаес ЗЕ. (2694). Ловечъ -- 15.МП.917. 
Тохосатра сгассае Е. (2743). Ловечъ - 31 МШ и 21Х. 

925; Троянски балканъ -- 11.Х.920. 
Рагазсона Е Пашпапа Г. (2752). Ловечъ -- 14.МП.921. 
Нурепа ргоБозсдайз Е. (2814). Троянски балканъ (Зеле- 

никовецъ -- 17.М1.923 и 31.МШ.919. 

Еашт. Сеоте! г! дае. 

Сеотека уегпапа НЬ. (2867). Ловечъ -- 17.МП.921 и УШ 
915, уловени на електрическа лампа. 

Тнаега АпЬпайз 5с. (2914). Ловечъ -- 13.М1.921; единъ 
екземпляръ уловенъ отъ Б. Иванова при с. Т-ЛЪшница на 
10.М1.925. 
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АстдаПа осргаа Ус. (2934). Ловечъ -- 20.МИ. 921, 15--20. 
УП.922. 

Ас. деттака Ну. (3026). Ловечъ -- 10 УШ и | 10--15.Х. 
921, Зи 27.МШ1.9-5. 

Ас. дедепегапа НЬ. (3034).Ловечъ - 6.М1!.916. 
Ас. ауегваа |. аБ. зроПаа 514г. (3018 а). Троянски бал- 

канъ (Зелениковецъ) 31.МШ.919. 
Ас. иптогайа |. (3051). Ловечъ -- 13.М11.916. 
Ас. го апайва Ноп. (3053). Ловечъ -- МШ.915. 
Ас. тагдтриопс аба Соеге (3064). с. Микре (западно отъ 

Ловечъ) 5.Х.924; Ловечъ -- 20.МП, 1-20.М11.921, 3--241Х.925. 
Ас. ипйзпа НЬ. (3093). Ловечъ -- 23. Уп.921, 10 и 12. 

МШ.916 и 9.Х.915. | 
Ас. огпаа 5с. (3095). Ловечъ -- 8.М!.916 и 18.1Х.920. 
ЕрПуга рогава Е. ((3113). Ловечъ - 15.МЩ.915. 
Типапдга ата!а Г. (3139). Ловечъ - 2 и 9.1Х.924. 
Гутпа ригригапа Г. (3147). СрЪща се въ изобилие изъ 

стърнищата и лозята около Ловечъ -- 23-30.М0.821, 5-15. 
1Х.-21. 

Мтоа пиоптайа 5с. (3183). Ловечъ -- би 16.У11.916. 
Апа! 5 рафаа |. (3220). Ловечъ - 15.М0.916; Троян- 

ски балканъ (Зелениковецъ) -- 12.1Х.920. 
Гагепиа ушдапа Е. (3333). Ловечъ -- 8.М1!!.918. 
С. Носи ча Г. (3341). Троян. балк. (Зелениковецъ) -- 12. 

1Х.920; Ловечъ - 10-16.Х.921. 
Г. помапайа 5сН1Е. (3363). Троян. балканъ -- З31.УШ. 

919; Ловечъ -- 15.1Х.921. 
Г. Номава НЬ. (3378). Ловечъ -- 20-30.М1.922. 
С. БИпеза Г. (3481). Ловечъ - 20-30.МП.922, 9.Х. 

924; Троянски балканъ (Козя стена) - 4.МШ.922 и при Зеле- 
никовецъ --> 30.МШ.919. 

ТезНгосузНа сазНдага НЬ. (3575). Ловечъ - 3 и 10. 
МШ.912. 

“ Т. зиБпоаа НЬ. (3580). Ловечъ - МШ.915.. 
Ртра!арЕзгух егзаа «НИЕ. (3674). Ловечъ -- 5.М1.916. 
Еппото5 диегстапа Ншп. (3726). Ловечъ -- 13.1Х.921. 
Еп. егозапа ЗС. (3730). Троянски балканъ (Зеленико- 

вецъ) -- 31.МШ.919. 
бееша БПипапа |. (3733). Ловечъ - 20 -30.М1.922. 
Нипега реппапа |, НЬ. (3746). Ловечъ - 5 и 26. 

1Х.915. 
Сацзюоота Наусапа НЬ. (3771). Ловечъ - 3 и 25. 

МШ. 925. 
“ МепШша тасшапа Г. (3773). Троянски балк. - 17.М1.923; 

Ловечъ -- 18.М1.917, 20--30.М0.921. 
- ЕШсгита ипжава Мевгп деп. аез!. аезНуа (3780). Ловечъ 

--- 25.МШ.921. 
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Воаглиа деттапа Вгайт. (3876). Много обикновенъ видъ; 
Ловечъ 5.М1.916, 12 и 13.МШ.921, 5 и 9.1Х.915; с. Микре -- 5. 
1Х.923; Троянски балк. -- 12.1Х.920. 

СпорПоз оБзсигапа НЬ. (3931). Троянски балканъ -- 31. 
МШ.919. < 

Епа! гда аопапа |. (4000). Ловечъ -- 18.МШ.920. 
Рназзапе рекапа НЬ. (4023). Троянски балканъ (Козя 

стена) -- 13.МШ.919 и при Зелениковецъ на 31.МШ.919. 
Рпачапе «са гаа |. (4032). Ловечъ -- 5.М1.916 и 7. 

МШ.916. 
: Рпачапе дагеапа ЗЕ. (4033). Ловечъ - 1--20. 
МШ.921. ; 

ЕчБоПа агепасеапа Зс! Е. деп. аез!. Наудапа Еу. (4037а). 
Ловечъ -- 20--25.МП.921, 1 и 7МШ.921, 18.МШ.920. 

Зсопа Ппеайа 5с. (4067). Троянски балкалъ (Козя стена) 
-- 13.МШ.919 и при Зелениковецъ на 31.МШ.919. 

Еат. бупЕ от! дае. 

бупюоп!в рНедеа Г. (4146). Ловечъ -- 21.МП.917, 20 и 25. 
МП. 921; ав. триетеф а Ловечъ -- 21.МП!1.920. 

Еам. АгсЕ 1дае. 

ЗрПозота |иБпареда Г. (4159). Ловечъ - 14.М.917 иЗ. 
М!.916. 

ЗрПозота ппепшази! Езр. (4153). Ловечъ -- 10-15. 
МШ.922.. 

бр. шНсае Езо. (4164). Ловечъ - 14.М.917, 3.М1.916; единъ 
мжжки екземпляръ уловенъ отъ поруч. Илиевъ въ с. Борима 
на 15.М1.225. 

РпгаатакоМа Еийа поза Г. (4108). Ловечъ - 15М11.915, 
10--15.1Х.921; с. Борима -- 15.М1.925, уловенъ отъ поручикъ 
Илиевъ. | 

Рпг. расда Епу. (4169). Уловихме <«/ и ф екземпляри 1п 
сорша не далечъ отъ Ловечъ на 6.М.918. 

АгсЧа уШса Г. (4203). Ловечъ - 19.М.918, старъ с/ ек- 
земпляръ. | 

СаШтогрпа доптша Г. (4245). Троянски балканъ -- 17. 
МП.923. : 

СаШтогрНа диадприпсапа Рода (4248). Ловечъ - 17 и 
31.М1.921, 16 и 26.МШ.916; Троянски балканъ - 17.УП.923 и 

31.МШ.919. | 
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Мос а пуаа Еогз!. (4266). Ловечъ -- 20.М11.922. 
ОеопвН5 дападга Г. |. (4290). Ловечъ - УП и УШ.914. 
| ивоза |ипдеоа Йапск. (4296). Ловечъ - 6.МШ.915. 
|. зогогсша Ншп. (4311). Ловечъ -- 5.М11.922. 

Еат. 72 удаепт!дае. . 

7удаепа аспШеае Езр. (4338). Ловечъ -- 20--30.МШ.921. 
7. НПрепдшае Г. (4552). Ловечъ - 1М.921, 13.М1.916; 

Троянски балканъ (Козя стена) - 4МП.922. ; 
7. саглоНса 5с. (4388). Ловечъ - 24М1.921, 1-19. 

МШ.921. 

Еат. Со55! дае. 

Соззиз соззиз 1. (4541). Ловечъ - МШ.915. 
Тештега ругта Г. (4718). Ловечъ - 2.У1.919. 

Еат. НертаПдае. 

Нера!из зумта Г. (4727). Константиранъ отъ Д. Илчевъ 
около Ловечъ на 9.МШ.917. 

Еат. Руга 1дае. 

Гетопа аппзПа 5: НИ. (15). Ловечъ -- 12 и 13.М1.921. 
СгатБиз иейиз Е. (61). Ловечъ - 2.1Х.925. 
Сг. рпейиз Г. (83). Троянски балканъ - 17.МП.923. 
Сг. сгаегейиз 5с. (109). Троянски балканъ -- 18.М1!.923. 

„Сг. сштеПиз |. (114). Троянски балканъ -- 31.МШ. 919 
и 3.1Х.922. 

Сг. расдшейиз |. (125). Троянски балканъ - 17.М1.923. 
Еготепе Бейа Н.. (149). Ловечъ -- 20.М1.925. 
бспоепоБиз Рогсейиз ТБпЬ. (188), Ловечъ - МШ!.915. 
баеБпа зепигиБеПа 5с. (645). уаг. запдшпейа НЬ. Ло- 

вечъ -- 7.УШ.921. | 
Ад!озза рпдашпайз |. (815), Ловечъ 11.М1.917. 
Нурзоруда соз!айз Е. (834). Ловечъ 5.1Х.922. 
Ругайз Еаппайз Г. (836). Ловечъ -- 19.МП.921, 3.1Х.925. 
Негсша ЕШуос айз Пир. (846). Ловечъ -- 18.М1.921. 
СедеоБта то!дамса Езр. (891). с. Микре -- 4.М1.919. 
РзаттоНз ПБуаппайз НЬ. (942). Ловечъ -- 10 и 16. 

Мш.916. 
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Еиггрурага огусаба Г. (943). Ловечъ -- МШ.915; с. Бо- 
рима -- 15.М1.925, уловенъ отъ поруч. Илиевъ. 

; ЗуПерба гигайз 5с. (994). Ловечъ -- 22.М1.918 и 4. 
М!.921. 

Мотор!Па посшеПа зи. (1039). Ловечъ -- 12.М1.916; 
Троянски балканъ -- 30 и 31.М1!!.919. . 

Ршусаеподез зНсНса!з Г. (1061). Въ голЪмо изобилие 
изъ лозята и пожънатитЪ ниви около Ловечъ -- 20--27.УП. 
921, 5-21.М1.920, 8--10.1Х.925. ; 

Ругаиза ригрига!з Г. (1251). Ловечъ -- 7.М!.916, 27. УШ 
925, 3.1Х.922. 

Еат. РЕегорПог! дае. 

АисИа регадас уа Г. (1348). Ловечъ -- 30.У1П.192. 
Ръегорпогиз поподасу/из НЬ. (1387). Ловечъ -- 20.МИП. 

921 и 8--10.1Х.925. 

Еат. Тог! г! с1дае. 

Рапдетв пЬеапа НЬ. (1540). Троянски балканъ (Зелени- 
ковецъ) 26.М11.921. 

Еат. Уропотенц! 1! дазе 

Уропотеша пзппейив 72. (2363). Ловечъ -- 21.М1.921; 
гжсеници, намърени отъ Д. Илчевъ около Ловечъ на 20.У. 
922, хрисал. 2.М. с. г., пеперуди изхвръкнали на 18.М. с. г. 

Кат. Се!ес!и1 !дае. 

кеси уапа |еиса!ейа С!. (2873). Ловечъ -- 24.М1.917. 

Царска Ентомологична Станция. 
м. октомврий. 1925. София. 



П. Петковъ -- Крилни мозайки Табл. |, 
у интерсексуалнитЬЪ Г утапиа Ч15раг. 

Извест. на Бълг. Ент. Д-во, кн. Ш, 1926. 
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ТаЕ. М1. К. Уегроей -- Пргорода Вшдапепз П. 

Мне!. 4. Вша. Епют. Сезе!. Вд. 11. 1926. 
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9. ДрЪновски Ал. К. - Но: 
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10. Кантарджиева с. Ева 
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11. Чипишевъ В.--Ливадна- 
„та пеперуда (РМусгаеподез 
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Втори приносъ къмъ пе-“ 
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РГЕОРЕИ А ГЕОРГОВЪ 
Зара И НЕГОВАТА ОБЩЕСТВЕНА ДЕЙНОСТЬ 

: (1858-1929 год.) 

На 29 май 1929 год., на 71 год. възрасть, почина следъ 
дълго боледуване единъ отъ старитЪ труженици за култур- 
ното повдигане на България, агронома, народния предста- 

пе 

витель и общественъ деецъ Георги АЯ. Георговъ. Макаръ 
че презъ последнитЪ 15 години, поради дългогодишна скрита 
болесть, поради отпадъкъ на психическитБ му сили причи- 
нено отъ преждевременно остаряване, той да не можа да се 



прояви съ никаква културна дейность, все пакъ той има не 
малки заслуги за нашето Отечество, като пръвъ виденъ де- 

ецъ въ областьта на агрономическата практика и на земле- 

дЪлческото образование у насъ. 
Георги Георговъ е роденъ въ гр. Велесъ -- Македония 

на 8 мартъ 1858 година. Тамъ е получилъ и първоначалното. 
си и гимназиално образование. Презъ 1874 год. е постжпилъ 
въ Таборската земледЪлческа академия въ Чехия, дето е 
билъ единъ отъ най-силнитЪ по успЪхъ студенти. Презъ 1877 
год. завършилъ тая Академия съ отличие и е билъ назначенъ 
за управитель на именията на графъ Ф. Харахъ, близо до 
гр. Таборъ. 

Когато презъ 1879 год. бЪ съставено първото българско 
правителство подъ шефството на Бурмовъ, Георги Георговъ 
бЪ повиканъ отъ това правителство да заеме длъжностьта 
подначалникъ въ финансовото министерство, къмъ което се 
числъше и министерството на земледЪлието. 

Той дойде въ България презъ онова време, въ първитЪ 
години следъ освобождението, което се карактеразира съ 
организиране на нашия политически и стопански животъ. 
Периода отъ 1879 до 1883 год. е билъ подготвителния пери- 
одъ къмъ организиране на нашето земледБлие. Видниятъ нашъ 
агрономъ г-нъ Петко Дичевъ пише за онова време следното: 
„Свободни политически, българскитЬ земледЪлци станаха 
пълни господари на полето и на своя имотъ; главната мисъль, 
“която е господствувала тогава е била да се научатъ земле- 
дЪлцитЬ на модерно стопанисване на земята“. Тая мисъль е 

вълнувала и Георгова, когато е дошелъ въ България и поелъ. 
най-вишата тогава длъжность по земледБлието. На 2 ок- 
томврий 1879 год. той е представилъ на министерския съветъ 
своя „Проектъ за отваряне на стопанско училище въ Софий- 
ската губерния“, съ което училище е искалъ да даде на Бъл-. 
гария по-интелигентни агрономи. Днесъ, когато четеме тоя 
проектъ, оставаме изненадани отъ нЪкои хубави мисли и ди- 
рективи изказани отъ автора му отъ преди 50 години, когато 
българското земледЪлческо дЪло е било още въ пеленитЪ. 
си. „Почитайте земледЪлието, казва Георговъ, защото плуга 
отваря пжтя на народитЬ къмъ превъзмогване и благоден- 
ствие“ -- и добавя още „естественитЬ науки повдигатъ зем- 
ледЪлеца отъ простъ производитель на мислитель“. 

Проекта на Георги Георгова съдържа теоретическа и 
практическа програма за преподавания въ земледЪлческитЬ. 
училища и е попълненъ съ единъ „Проектъ за уреждане на 
нагледни (образцови) стопанства въ всЪки окржгъ на Бъл-- 
гарското Княжество“. Единиятъ отъ казанитЪ 2 проекти се 

П. Дичевъ: ЮбилейнитЪ дни на тпиеетта земледЪлие. Сп. 
Орало Год, ХШ, бр. 2, стр. 27 - 28. София 1907 год. 
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стреми да създаде земледЪлческо образование у насъ, а дру- 
гиятъ се стреми на практика да подобри земледЪлческитЪ сто- 
панства. ПроектитЪ сж били обстойно разисквани въ минис- 
 терския съветъ и на 10 декемврий с. г. тогавашния министръ 
на финанситъ Г. Начовичъ възлага на Георгова да изучи 

. положението на чифлика на Митхадъ-Паша при Русе и да 
доклацва, какво е необходимо, за да бжде превърнатъ тоя 
чифликъ въ модерно земледЪлческо стопанство съ срЪдно 

„ земледЪлческо училище при него. Следъ направения докладъ 
на 28 януарий 1880 год. Георговъ е билъ назначенъ за пръвъ 
управитель на първото българско държавно земледЪлско сто- 

 панство, което и до день днешенъ носи името, което му бЪ 
„ далъ неговиятъ ржководитель, именно -- Образцовъ чифликъ 

. при Русе. 

па 

Отъ 1880 до края на 1882 год. Георговъ е билъ заетъ 
съ организиране и създаване на земледЪлческото училище и. 
на образцовия чифликъ. Отъ запустБлитЪ полета, отъ старитЪ 
“ изгнили сгради, отъ заплетенитъ неуредици на безстопан- 
„ ствения чифликъ, той трЪбваше да създаде модерно, образ- 
цово земледЪлческо стопанство. Съставяне на ситуационни 
“планове на земитЪ, разпредБлението имъ въ надлеженъ редъ 
за стопанисване, построяване на училище, пансионъ и жи- 
лища, покупка на породистъ живъ инвентаръ, създаване на 

модерни обори, набавяне на земледЪлчески уреди и машини, 
съставяне на учебни програми, характеризиратъ неговата 
дейность презъ онова време. Само тая дейность на Георгова, 

„ като пръвъ създатель и организаторъ на едно земледЪлческо 
- училище въ България и на единъ образцовъ чифликъ, които 

“  сжществуватъ ето вече 50 години, е достатъчно За да Виа 
“зиме къмъ него известна почить. На 5 „януарий 1907 год. 

другарската вечеря, дадена по случай 25 годишнината от 
основаването на Образцовия чифликъ, „софийскитЪ агрономи 
манифестираха почитьта си къмъ човЪка, който е ималъ 
щастието да бжде пръвъ между тЪхъ преди 25 години!)“. 

Важни политически събития се нижекха едно следъ друго 
| презъ онова време, когато Георговъ проявяваше тая си агро- 

. номическа дейность. Гой не остана чуждъ на тия политически 
събития и взе деятелно участие въ редоветЬ на демократи- 
ческата партия. Презъ 1883 год. го виждаме секретарь на 

. Министерския съветъ въ кабинета на Драганъ Цанковъ: но 
“на тая длъжность остана само една гогина. Отъ 1884 до 1888 

“той се занимава съ частна търговия на сподетер орж- 
„| „дия, машини и семена. 

Къмъ 1890 година той откупи мЪсто край Сория, на 
5-тия км. по Цариградското шосе и създаде тамъ една частна 

„ модерна ферма, която служеше за примеръ на образцово 

Виж. сп. Орало 1907 год. стр. 27. 
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земледБлие въ цЪлата софийска околность. Какво е предста- 
влявала тая частна ферма на Георгова и какво голЪмо зна- 
чение е имала тя за повдигането и насаждането на модерно 
стопанисване въ софийската околность се ясно вижда отъ 
наградитЪ, съ които сж били почетени земледЪлческитЪ про- 
изведения на това стопанство, а именно: златенъ медалъ отъ ц 

Лиежкото изложение презъ 1905 год.; почетенъ дипломъ съ 
златенъ кръстъ оть изложението на труда въ Парижъ, 1905 
год; златенъ медалъ оть изложението въ Милано ; златенъ. 

медалъ, два сребърни и единъ бронзовъ отъ първата и втора 
птицевъдна изложби въ София презъ 1906 год. и най-после 
почетенъ дипломъ отъ овощарската изложба въ София презъ 
сжщата година. Не рЪдко, модерно подредената ферма на 
Георгова е била посещавана отъ Негово Величество Царь 
Фердинандъ |, а нейния притежатель, съ собственъ файтонъ 
впрегнатъ въ 2 красиви, черни, арабски коне, сновъше между 
чифлика си и града София. Днесъ тая ферма е запустЪла и 
нищо не свидЪтелствува за нейното нЪкогашно модерно. 
стопанисване и великолепие. : 

Едновременно съ уреждането на чифлика си, Георговъ 
бЪ, отъ 1887 до 1913 год., главенъ представитель на видното 
тогава осигурително дружество „Ню-Иоркъ“, а презъ 1908 
до 1910 г. бЪ народенъ представитель при управлението на 
демократическия кабинетъ на Ал. Малиновъ. 

Въ чифлика на Георги Георговъ, покрай другитЬ зе- 
мледЪлчески отрасли, добре бЪ представено и пчеларството. 
На тоя стопански отрасълъ той се посвети съ голбма любовь 
и съ много трудъ. Чрезъ уреждане на свой модеренъ пче-. 
линъ, чрезъ продажба на модерни разборни кошери и пче- ” 
ларски уреди, чрезъ организиране, не само на българскитЬ, | 
но и на всички славянски пчелари, той си създаде име на 
виденъ радетель на пчеларството у насъ. Презъ 1907 до 1910 
год, той б6Ъ председатель на Пчеларското дружество въ Бъл- : 
гария; презъ това време той се заема, заедно съ професора 
П. Бахметьевъ и виднитЬ пчелари П. Беровъ, В. Василевъ, | 
С. Дацовъ, Д. Йоцовъ и др. да организира всеславянски пче- 
ларски съюзъ и всеславянски пчеларски конгресъ въ София. | 
Тая последната идея, благодарение грижитЪ на Георгова и 
на неговитЪ съратници получи презъ 1910 година своето 
осжществение. На 23 до 26 юний с. г. ние виждаме пче- 
лари отъ всичкитЬ славянски страни, на брой повече отъ 
100 души, да се събератъ въ София на първи всеславянски 

„ пчеларски съборъ и тоя съборъ бЪ председателствуванъ отъ. 
Георги Георгова. На събора се взеха по предложение на 
Георгова важни решения, не само относно модернизирането 
на пчеларството, но и важни решения отъ чисто икономи- 
чески характеръ, като напр. кооперативна продажба на во-. 
съкъ и медъ „специално за въ Русия, дето се внася всЪка | 
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година отъ чужбина за около 20 милиони тогавашни левове 
восъкъ за черковни свещи. Реши се на тоя първи конгресъ, 

. вториятъ такъвъ да стане презъ 1911 год, въ БЪлградъ, а 
 третиятъ презъ 1912 год. въ Москва. И на тия псследующи 2 

„„ ичеларски конгреса, Георговъ взе деятелно участие. Заедно 
“ съ Професора Бахметиевъ и С. Дацовъ той посещава на 

о нЪколко пжти БЪлградъ, за да помага при уреждането на 
втория всеславянски конгресъ, а на третия конгресъ въ Мо- 
сква, той можа да се яви придруженъ отъ голЪмо множе- 

„ ство български пчелари. Достатъчно е да прегледа човъкъ 
печатнитъ сборници на тия три конгреси, а особено пър- 
 виятъ -- оди на всеславянския пчеларски съборъ въ 
Сория 1910 год“, напечатанъ на 7 славянски езици, за да 
“се види каква интензивна и обширна дейность е проявило 
“ българското пчеларско дружество при председателствуването 
. на Георгова. 

Презъ сжщото време Георговъ бЪ и доста деятеленъ 
“ членъ въ много други наши културни и природонаучни дру- 

жества, а особено въ Българското ентомологическо дружес- 
„ тво. Презъ 1913 год., по предложение на дотогавашния пред- 

-  седатель П. Бахметьевъ, Георговъ бЪ избранъ за председа- 
тель на Българското ентомологическо дружество. Той подари 

. на това дружество, презъ 1923 год, сумата 25,000 лева, бла- 
годарение на кояго дружеството почна да печати своитЪ 

о „Известия на Българското ентомологическо дружество“. 
по Презъ време на балканската война, Георговъ можа още 
да прояви, макаръ и слаба дейность, въ дружеството Чер- 

венъ Кръстъ и изъ македонскитЬ братства. Подложенъ бЪше 
„„ обаче, презъ 1914 год. на една тежка операция, следъ което 

неговитЪ тЪлесни и душевни сили почнаха постепенно да го 
(. . напускатъ и у него настжпи бързо старческа немощь. 
са “  Болестьта и старчеството бЪха ударили презъ послед- 

„ нитЪ години силенъ печатъ върху неговото лице. Прегър- 
; С бсни изнуренъ, съ небрежно облекло, немощенъ да се справи 
и не малкото си богатство, той по цЪлъ день сновъше изъ 
оре за да урежда своитЬ взимания и давания, или пъкъ 

„ да присжтствува въ сждилищата на заведени отъ него дЪла. 
„ НЪкогашниятъ енергиченъ, деятеленъ, любознателенъ, пред- 
„ сгавителенъ Георги Георговъ стана своеобразенъ, сприхавъ 

„винаги недоволенъ старецъ. | 
3 „ Единственото му удоволствие, което му оставаше презъ 

Дпоследнитв години 6Ъ, да посещава най-редовно заседанията 
с ма нашитЪ научни дружества и съ внимание да слуша на- 
ЕФ я В лит беседи четени въ Българското природоизпитателно 
а „ дружество, въ Българското ботаническо дружество, въ Бъл- 

"гарското ентомологическо дружество и въ Дружеството на 
„ българскитЪ агрономи. Въ тия и въ много други дружества 
- той плащаше най-редовно своитЪ членски вноски. 

и 
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А. Официална часть 

ДЕЙНОСТЬ НА ДРУЖЕСТВОТО 

1. Отчетъ за дейностьта на Бълс Ентомологично 

Дружество презъ 1928 и 1929 години. 

“ Презъ отчетнитЬ две години (1928-1929) по-главни 
моменти отъ живота на Дружеството сж: 

1. Предъ видъ масовото появяване. на сораване: проце- 
„ сионка -- ТВаштайороеа рйуосатра З<АИ. по боровитЪ гори 
и унищоженитЪ отъ нея на цЪли площади въ РодопитЬ Н. В. 
ЦАРБ БОРИСЪ Ш - пръвъ почетенъ членъ на Дружеството 
натовари дружественитЪ членове: Пенчо ДрЪнски и Методи 
Русковъ да отидатъ въ с. Ракитово (чепинско) и да органи- 
зиратъ показно чисгене на гората отъ гнЪздата на тия гжсе- 
ници предъ населението, като за цельта нареди да се купятъ 

“и да се предадатъ на населението нужднитЪ ножици и три- 

они. -- За пръвъ пжть у насъ се организира борба въ по- 
широкъ мащабъ съ тия гжсеници съ помощьта на ученици. 
и то по инициативата на Н. В. ЦАРБЬТЪ. 

2. По покана на Министерството на ЗемледЪлието и 
държ. имоти дружествени членове дадоха компетентното си 
мнение по въпроса за борбата съ рапичния бръмбаръ. (Ечо- 
плозсейз адоп15) у насъ презъ 1928 година. НЪкои отъ” 
членоветЪ взеха живо участие въ борбата срещу рапичния 

" бръмбаръ. 
В. Публикува се кн. М отъ Известията на Бълг. Ентомо- 

логично Д-во съ богато и разнообразно съдържание. 
4. Дружествениятъ членъ П. Чорбаджиевъ взе уча- 

стие въ Интернационалния Ентомологически конгресъ въ Итака 
(Америка). Дружеството поздрави конгреса съ специално 
писмо, което биде предадено на г. П. Чорбаджиевъ да го 

прочете при откриването на конгреса. Резолюция:а на кон- 
греса е печатана като приложение къмъ настоящия отчетъ. 

5. Посети една отъ срЪщитЬ на Българското Ентомо- 
- логично Д-ство Дг Напз оасП! еБеп отъ Държавния 
Биологически институтъ за земледълие и горско дЪло въ 

Берлинъ -- ПаШет. -- Сжщиятъ бЪ делегатъ въ междуна- 
родната комисия за борба съ Ругаишзва пиБПаг!5 -- 
(царевичния червей) въ Загребъ. Отъ Загребъ той дойде 
въ България да се ориентира по разпространението на тая 
вредна пеперуда по царевицата у насъ. ЧленоветЬ на Дру- 
жеството му дадоха исканитЪ сведения. 



6. По покана на Министерството на ЗемледЪлието и държ. 

имоти за втори пжть презъ отчетния периодъ дружествени 
членове дадоха компетентното си мнение по въпроса за 
борбата съ сивата ливадна пеперудка -- | охозЕеде 
(РН! ус: аепойдез) з! 1 с? 1 са! 15 Г. 

Наредъ съ тия по-главни моменти въ живота на Дру- 
жеството, последното е отбелязало още и следната дейность: 

1. СрЪщи и събрания. - Презъ отчетнитЪ години 
Дружеството е продължило своята дейность и редовно всЪки 
четвъртъкъ членоветБ му сж се събирали на заседания, въ 
които сж се изнасяли реферати и съобщения. Въ седмич- 
нитЪ срЪщи сж четени 142 съобщения и реферати по разни 
въпроси изъ областьта на приложната и теоритична Ентомо- 
логия у насъ. По-важнитЬ отъ тия съобщения и реферати 
сж публикувани въ специалния отдБлъ „Реферати и съоб- 
щения“ на настоящата книжка. РефератитЪ и съобщенията, 
съгласно възприетата практика, сж били винаги придружа- 
вани съ самитЬ обекти, възъ основа на които сж сирв и 
изучванията. 

2. Членство. - Предъ видъ зачестилитЬ предложения 
на иностранни ентомолози да членуватъ въ Дружеството, 
последното въ заседанието си отъ 25 септември 1929 г. реши да 

добави въ устава освенъ почетни и действителни членове, 
още и дописни членове, специално за инострани и про- 
винциални лица, които сж отъ полза за Дружеството. Така 
че, движението на членоветЪ презъ отчетнитЬ 1928 и 1929. 
година е: 

. Почетни членове. -- Въ началото на отчетнитЬЪ . 

ззВи Дружеството е имало 8 почетни членове. Къмъ края 
"на 1929 година това число не се е променило. 

6. Действителни членове. Въ началото на отчет- 
нитЪ години Дружеството е имало всичко 38 действителни 
членове. Починалъ презъ годината 1 (Г. Гоерговъ) 1 

Оставатъ 37 
Приети нови действителни членове 4 

Вичкюо 41 

Така че, къмъ края на 1929 година Дружеството сев 41 
действителни членове. 

В. Д описни членове: записани презъ отчетното 

време | дописенъ членъ. 

Библиотека. -- За сега библиотеката на Друже-. 
ството се състои само отъ получаванитЪ въ размъна чуждо- 
странни и наши списания. Всички други книги, придадени. 
на съхранение въ библиотеката на Бълг. Природоизпита- 
телно Д-ство, сж пръснати. Следъ като въ едно отъ общитЬ. 
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събрания се разгледа обстойно въпроса за съхранение на 
„ дружествената библиотека и се взе предвидъ че: 

1. ПолучаванитЪ отъ чужбина списания сж въ повечето 
случаи непълни, понеже при досегашното положение на 

библиотеката мжчно може да се следи кой взема списа- 
 нията и дали тЪ редовно се получаватъ, 

2. Изпращането на Известията на Бълг. Ентомол. Дру- 
жество въ чужбина костува не малко парични срЪдства, а 
за писане на чуждестранни писма не лесно - се намира по- 

„ знаващо чужди езици лице, 

3. Дружеството не притежава нужнитЬ шкафове за 
„ съхранение на книгитЪ, а набавянето на такива би отнело 
. доста отъ и безъ това оскжднитЪ материални срЪдства на 
“ Дружеството. 

и 4. Имайки предвидъ още че много западно-европей- 
ски дружества, като: Берлинското, Цюрихското еномологични 
дружества, както и множество други природонаучни дру- 
жества, нЪматъ свои собствени библиотеки, а всичко което 

„ получаватъ въ замвна предаватъ на нЪкое обществено 
учреждение, събранието реши: 

Библиотеката на Българското Етномоло- 
гично Дружество да се слЪе съ Царската 
„Научна Библиотека, като списанията на Бълг. 
Ентомологично Дружество се предадатъ на 

„ последната, а тя отъ своя страна се задължава: 

1. Да води на свои разноски размЪната на „Известията“ 
съ чуждестранни дружества и да завързва свръзки съ нови 
такива, 

2. Да вземе грижата за попълване на всички непълни 
годишнини, получавани по-рано, 

3. Да подвързва получаванитЬ списания, да ги по- 
„ дрежда, каталогизира и съхранява заедно съ другитЪ спи- 
сания, получавани въ Царския Естествено-истор. Музей. 

; 4. ТЪзи ентомолигични списания, како и всички полу- 
чавани въ Царския Музей природонаучни списания, да бждатъ 
 достжпни за използуване отъ членоветЬ на Дружеството, 
като се спазватъ Бри това наредбитЪ на Царската Научна 
Библиотека 

и 5. За извършване на размЪната Бълг. Ент. Д-во се 
„ задължава да дава безплатно на Царския Музей нужното 
количество екземпляри отъ „Известията“. 

“Каса -- Състоянието на касата за дветЬ отчетни 
години е посочено въ приложенитЪ таблици: 
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Всички налични суми, съгласно протоколно решение на 
общото събрание, дадени на хранение въ Пражка банка 
съ 109 лихва. Макаръ че лихвата отъ 1. 1. 1929 г. се. 
намали на 90, бруто, общото събрание реши паритЪ и. 
по-нататъкъ да останатъ въ Пражка банка. СумигЬ, които 
бЪха вложени въ Витошка банка заедно съ лихвитЪ 
25,550 лева, се изтеглиха и вложиха сжщо въ Пражка банка. 

Въ края на отчетната 1929 година Дружеството завършва 
20 години отъ своето сжществувание. Като отбЪлязваме този 
отраденъ фактъ, нека се гордъемъ съ плодовитата приложно- 
научна 20-годишна дейность на Българското Ентомологично. 
Дружество. Нека се надЪваме, че то ще продължи тая си 
дейность и по-нататъкъ, като ще допринесе твърде много за 
координираната дейность на българскитЪ ентомолози при 
изучване България въ ентомологично отношение. 

РезолюциитЪ на ГМ Международенъ Енгто мо- 
логиченъ конгресъ въ Итака (северна Америка), 
12-18 августъ 1928 год. 

1; Почетни членове 

; Избраха се нови такива: Д-ръ М. 9. НаПапа (Петер- 
бургъ) и проф. 5. А. ЕогЬез (ЦгБапа). 

П. Изпълнителенъ комитетъ. 

1. ЧленоветЪ на изпълнителния комитетъ сж избрани 
за три последователни конгреса. На всЪки конгресъ изтича. 
мандата и излизатъ въ оставка съответно |, отъ членоветЪ 
на комитета; но всЪки излЪзълъ членъ може да се избере 
отново при условие, обаче, че той презъ време на своето 
членство въ комитета е присжтствувалъ най-малко на единъ 
"конгресъ. 

2. Дръ О. А. ) оПа ппзеп (Итака) се избрана „мЪстото 
умрелия членъ на изпълнителния комитетъ Дгръ Н. 5К1ппег. 
Така, че комитетътъ сега се състои отъ следнитЬ членове: 

Н. Ей гтпават, ОхРюогд (Англия), М. Нотгп, Вегт- 
ОПашет, К. Леаппе!, Рап. О. А. ЛоНнаппзеп. Ласа (Съед. 
Щати), К. Уогдап, Та (Англия), У. 5|озЕейдЬ ЗЖосвойт 
(Швеция) и отъ постояния председатель на конгреса, презъ 
време на своето членство въ изпълнителния комитетъ. 

Ш. Номенклатура: : 

1. За членоветЬ на международния комитетъ за реа 
молог. номенклатура важи току що казаното въ п. Пт. 1. 

2. Дава се пълномощно на международния комитетъ за. 
ентомол. номенклатура да разрешава номенклатурни въпроси, 

засъгащи Ентомологията. да 
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3. Доклада на Британския националенъ комитетъ за 
ентомолог. номенклатура трЪбва да се предаде, безъ да 
се губи законнитЪ си права, на международната комисия по 
зооложка номенклатура, следъ като чл. 2 и чл. 14 се раз- 
гледатъ отъ страна на Британския Националенъ Комитетъ и 
доклада се съгласува съ становището на междунар. комитетъ 
за ентомологична номенклитура. ПоследнитЪ 2 думи отъ чл, 
4 на „Рапорта“ да се замЪстатъ съ думитЪ: „който родъ, как- 
вото и да бжде неговото название, ще трЪбва тогава да се 
приеме за типиченъ родъ“. 

4. Типиченъ Родъ на една фамилия или подфамилия е 
онзи, който се съдържа въ тЪхъ и чието име се образува 
чрезъ прибавяне на окончанието за мн. число, което показва 
една група стояща надъ рода. Ако това латинско оконча- 
ние не съответствува на установената въ чл. 4 на зоолож- 
 китЬ номенклатурни правила форма, тогава окончанието се. 
изменя съгласно чл. 4, 

5. Името на една фамилия или подфамилия важи оть 
тогава, отъ когато то е придадено на една стояща надърода 
група, при условие, че то произлиза отъ името на нЪкой из- 
вестенъ въ фамилията или подфамилията родъ. 

: 6, Конгресътъ обръща вниманието на международната 
комисня за зоологична номенклатура върху обстоятелството, 
че въ ХП издание на линеевата 5у5. Ма! се съдържатъ 3 

- шфсез и че Линей поставя, наименованията на подотдЪлитЪ 
на неговитЪ родове не като Мота, а като Тегли. #) 

ТУ. Каталогиране. 

Конгреса натоварва единъ комитетъ, състоящъ се отъ 
Господа. 1. СПез!ег Вгайеу, А. Ва! и Е. Т. Сгеззеп (като се- 

. кретаръ, койго да проучи метода на каталогиране насЪко- 
- митЬ, да даде единъ организационенъ планъ и да разработи 
подробноститБ по съставянето и публикуването на единъ Ин- 
дексъ на литературата по насЪкомнитЬ видове. Сжщевре- 
менно, опълномощава комитета да си избере единъ предсе- 
датель и по свое свопражение и нужда да приеме нови 
Членове.. 

М. Списъци на насЪкомнитЪ типове, 

Конгреса намира за желателно, щото институти и частни 
лица, които пригежаватъ свои сбирки, да публикуватъ спи-. 
съцитЪ на сжществуващитБ въ тЪхъ типове. 

#) Понеже въпроса върху Ентомологичния институтъ за между- 
. народна служба не е още окончателно уреденъ, решението по него 
. изоставямъ. 

Съобшава П. Чорбаджиевъ. 
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МП. За М-ия Междун. Ент. конгресъ. 

Понеже Френското Ентомологично дружество ще праз- 
нува 1С0 годишнината отъ основаването си презъ 1932 год. 
то по предложение на френската делегация конгреса реши 
щото М-ия конгресъ презъ 1932 г. да се състои въ Парижъ. 
Изборътъ на председатель се предоставяна Изпълнителния 
Комитетъ, който обаче предварително да влезе въ разбира-. 
телство съ френското ентомологично дружество. 

Изпълнителенъ Комитетъ на Международния 
Ентомологически конгресъ. 

П. Членове на дружеството 

Почетни членове: 

1. НЕГОВО ВЕЛИЧЕСТВО ЦАРЬ БОРИСЪ Ш -- Царь 
на Българит. 

2. Председателя на Руското Ентомологично Общество въ 
Ленинградъ Семеновъ Тянъ -- > Шански, Андрея 
Петровичъ. Василевски Островъ, 8 Линия, Хе 39. 

3. КеБе!, Рго. О-г Н., -- Директоръ на Зоологическия 

отдълъ при Виенския музей. Меп 1, Вогата 1, МанигстзКо- 
„ пзсПез бай тизешт. -- Гердор+ 

4. Ногуа, О-г Сега, -- ОпгеК!ога. 7200104. АБеПипа. а. 
Цпаапзспез ЧаЦопа! па, Видаре . -- Нептр!. 

5. Кулагинъ, Н. М. - Професоръ по Ентомологи въ “ 
“Москва. Рго!еззог а. а МозКацег Птуегбйан. РеноузКо тави, 
поузКо|е. МозКуа. 

6. АрГе!БесКк Мусог, -- Опек!ог Бтойози: гледКоеп- 
Тото!озК! наз тзреКогава Миизегвуа Чагодпод гдгамеа. 
-- бага|ето. 

7 Иоакимовъ Дим, -- Доцентъ по Ентомология въ 
Агрономическия факултетъ при Университета -- София. 

8. Мокржецки, Проф. Зигмундъ А. падаща Освгапу 
Газш Епвотооде. 5Юеглеумлге -- Ро!5Ко 

Дописни членове: 

9. аи О-г МПспе!йт, -- Уепад ипд Бисмисииаи 
Велт АМ. 15. засПявсве 5аззе 68.. 

Действителни членове: 

1. Аджаровъ, Д-ръ М, лЪкарь. Пловдивъ, ул. Той 
борна Хе 24. | ер!4., СоПетБЬоа. 

2. Бурешъ, Д-ръ Ив., Директоръ на НаучнитЪ Инсти- 
тути на Н. В. Царя, София -- Двореца. Гер!дор!ега, Еашпа 
сауегисоа, МепеБгайа, Епгот. аесопошт. 
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3. Вукасовичъ, Д-ръ П., асистентъ вВЪ БЪлградъ | 

Хепгаш! НаЦепзкт Хауод; ошпад зКа иПса. Нитепор#. рагаз. 

4. Георгиевъ Ив., асистентъ по лозарството при 
„Агрономо-Лесовъдния факултетъ, Университета, София. 

5. Градоевичъ, Михаило, доцентъ по Ентомология 
въ БЪлградския Университетъ. Студеничка ул. Хе 55, Бео- 
града. -- Гердор!, ЕпЕот. Тогезйеге. 

6. Сгауез, Сар: РА! 1рр,. Еопсаи зо. ММ. 7 Пепеоге 
5диаге 5. - Герортега. 

7. Григориевъ, В., агрономъ.--Епюот. аесопот. 

8. Дончевъ, Ан., лекторъ по пчеларство въ Агроном. 
 факултетъ. София. 

9. ДрЪ новски, Ал. К., гимн. учитель, София -- ера. 
“ Епот. аесопот. 

10. ДрЪнски, Д.ръ К. - Управитель на Противо- 
маларичния Институтъ -- Бургасъ. -- Гр! ега, Сисдае. 

11. ДрЪнски, П. -- Уредникъ на Царската Ентомоло- 
гична Станция, София -- Двореца. -- Ор:ега, Агаспи!а, Ръвсез, 

- Етот. аесопот. 

12. Димитровъ Ал., гим. уч-ль въ Стара-Загора. -- 
| ердорега. 

; 13. Димитрова, Д- рь Вр. асистентка въ Универси- 
тета въ София. -- Мешгор!ега. 

: 14. Дучевски, Б, Инжинеръ-химикъ -- Перататитатв, 
на 1. С. ЕагЬеп пдизше Асеп. 

15. Ивановъ, Д-ръ К. - лЪкарь, -- Бераорвева: 

16. Когзс!, О-г Ед, Ко, ЗФага роза. -- Рашпа са” 
уегисо а. 

ДИ: Комарекъ, Д-ръ И. -- Професоръ по Зоология, 
Директоръ на Държавния опитенъ Горски институтъ. РгаПа, 
П. Кацоу 3. - Пр, Епрош. Тогез!, : 

„18. Консуловъ, Д-ръ Ст., - Извънр. проф. при 
Университета, София. СиПсдае, Епот. аесопот. пране 

19. Кузевъ, К. Т., преподаватель по Горска Зоология. 

въ Техническото у-ще -- София. 
20. Лазаровъ, Асенъ -- агрономъ. Ешот. аесопошт 

21. Лучникъ, С., -- Директоръ на Ставрополския на 
"Кавказъ Музей. Ставрополь-кавказск!и, пощ. ящ. Хе 76 

22. Милде, Юл., - лесничей, София. 

23. Марковичъ, А., -- гимн. у-ль въ 1 С. Д. М. Гимн., 
София -- Герйорега. 

24. Михаиловъ, Евг. - агрономъ въ БрЪзникъ. -- 
Епют, аесопот. 
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25. Моровъ, Проф. Д-ръ Т. - Професоръ по Зас- 3 
логия и биологъ при Инспектората по маларията, София. - “ 
Пртега, СоиПсдае. 

26. Найденовъ В., - агрономъ, Директоръ на българ- 
ското земледЪлско Дружество, София -- Фитопатол., Епото!. 
аесопот. 

27. НедЪлчевъ, Проф., Редовенъ професоръ по ло- : 
зарство при Агроном. факултетъ -- София. Еп от. аесопот. 

28. Патевъ, П., Библиотекарь на Библиотеката при 
ЦарскитЬ научни институти София. - Двореда. -- Рго!огоа. 

29. КатБонзек, О-г Ег., Фитопатологъ въ института 
за проучв. захарното цвЪкло. оПезоике. У!5Кштппу Озтау. 
СисгоуагикКу. Ргайа. Со!вор!. Еп. аеКкопот. 

30. Русковъ М., асистентъ по лесовъдство при Агро- 
номо-лесовъд. факуктетъ. Университета София -- Епгоп Гогез!. 

31. Стойновъ П., „агрономъ, София, Ир „Царь Асенъ“ 63 
Епот. аесопот. 

32. Стрибърни. В,  ботаникъ, при Зенледвл, Изпит. 
институтъ, София. 

33. Стрибърни, В. В. прати специалистъ-гради- 
нарь. - Епот. аесопот. - ши : 7 

34. Тиховъ, Ще ръ м. -- - редакторъ ! на „списание „„Ле- 
вецъ“. София. : ха 

35. аа п. Пена преподаватель. по ка- 
ртография въ Техническото училище -- София. 

36. Тулешк о въ, Кр.» гимназиаленъ- учитель - София. 
„20 Априлъ“ 20: - ГЕЛЕ : пори Ера Пад 

37. Непг. ЕБег!, „1ерад. а щ. Екнепдопего. 
33. Ш- Герорега.. В ав Ана Ра 

38. Чепишевъ, В. анани София, ул. „Аепарукъ” ва 
Епот. аесопот. пере 

св 

39. Чорбаджиевъ, П, Началникъ с аенлийи Вет, са 
секция при ЗемледЪлския изпитат. „Иислаш аа "Софи -- - 
ГердорЬ, Епот. аесопот., |р! ае. 

40. Цаневъ Пан.. Препараторъ при Зоолог.. Института Да 
при Университета. София. щ. 

41. Божковъ Стефанъ -- прсваии ул. Дизонъ Хе 5. 
| ердорега. : 
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ш. ии и съобщения презъ 1928 и 1929 години 

Бурешъ Д-ръ Ив. : 

16. 1. 1928. -- Съобщи за предстоящия Междунаро- 
„ денъ Ентомологически конгресъ въ ИПаса -- северна Аме- 
рика, въ който се кани и Дружеството да вземе участие. 

„-- Докладва работата на Сар. РиШрр Сгауез: СоПесипа п 
Пе ВаКапз ш 1925. ТБе Еп! ото!0415 Кесогд Мо!., 38, 1926. въ 
която сж дадени сведения за пеперудната фауна на Бъл- 

 гария. Сжщо докладва протокола, съ който се иска да се 

направи предложение щото и единъ отъ славянскитЬ езици 
да се направи международенъ въ конгреситЬ. Реши се да 
се отговори, че Дружеството подържа това предложение и 
дава мнение па се избере Руския езикъ. “ 

:8. Ш. 1928. -- Докладва за статията на ОБепЬегаег, 
кждето е описанъ новия подвидъ А дг из сотип!5 

МокКггеск!. 
па Бам. 1928; -- Прочете писмото до Мокржецки по случай 
поздравлението му за 50 год. юбилей. Прочете и писмото на 
Маджарското Ент. Д-во, съ което то избира г-нъ Д-ръ Бурешъ 
за свой дописенъ членъ. 

"Показва 10 екземпляри отъ красивата тропическа пепе- 
руда Папа! 5 сНгуз?рриз Г., ловени отъ него въ горния 
Египетъ при Асуанъ и Луксоръ на 24- 30. Ш. 1927 г. Тая 
пеперуда е разпространена въ КанарскитЬ о-ви, Мароко (въ 

. Тунисъ иглежда че я нБма), северо-източна Африка, Сирия, 
Мала Азия и северна Австралия. Въ по-ново време тя се 
разпространява постепенно и въ Европа и е намЪрена 
макаръ много на рЪдко и въ южна Гърция и южна Испа- 
ния. Гжсеницата на тая пеперуда бЪ намЪрена и отгледана 
отъ  референчика въ южния Египетъ върху растението Са | о0- 

“1 гор!з ргосега (Азс|ерадае), което растение тамъ ри 
чатъ кочаръ. Какавидната фаза трае 12-14 деня (30. Ш.. 
12. !М. 1927). ; , 

14. М1. 1928. -- Говори за |М Междун. ентомол. конгрес 
въ ПНаса -- северна Америка, гдето ще отиде члена на 
Д-вото гнъ П. Чорбаджиевъ. РЪши се да се иска помощь отъ 
Министерството на просвЪтата и земледЪлието. Д-ръ Бурешъ 
ще се откаже, въ полза на П. Чорбаджиевъ, отъ дедената 
му отъ организациония комитетъ на конгреса карта за без- 
плетно пжтуване отъ Амстердамъ до Ню-Йоркъ. 

28. !У. 1928. - Показа нЪкои рЪдки видове нощни 
пеперуди, ловени отъ Негово Величество Царя въ ловния 
паркъ Кричимъ на 18. |М. 1928 (Чирпанското землетресение), 
имено: 1. Петаз сог! 1 П., 2. Ехаегета и п! 5сП 1 Е. 
3 Ргуппопта споапта НЬ. 4. Асгоп!са асег!з Г. 

2 
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3.М.1928.-- Д-ръ Бурешъ и Кр. Тулешковъ докладваха 
2 нови за България нощни пеперуди, уловени при . Велико 
Търново, а именно: Ро!урпаеп!5 зиБзег! са а Н. 5. и 
Ер! 5зета зсог!асеа Езр.. Първиятъ отъ тия видове е 
намбренъ до сега само на о-въ Родосъ и Мала Азия (Пон- 
тусъ и Таурусъ; ие за пръвъ пжть намвренъ въ Европа. 
Първиятъ видъ е уловенъ отъ Д-ръ Ив. Бурешъ и въ Евкси- 
ноградъ на 9. Х. 1925 година. 

20. | Х. 1928. - Съобщи за срЪщането въ България 
на Вде!озтота п По сит Мау. -- голЪма > водна 
дървеница. 

3. 1. 1929. Показа 6 екземпляри отъ новия за България 
дневенъ видъ пеперуда Мейаеа агди! ппа гЬодо- 
репз!з Егг. Петь отъ екземпляритЪ сж ловени отъ Д-ръ Бу- 
решъ въ Дели-Орманъ при Демиръ-баба-тепе на 6. УП. 1913 г., 
а единъ е повенъ отъ П. Чорбаджиевъ при Бургасъ на 9. Х. 
1910 год. Тоя видъ прилича доста много на едри екзем- 
пляри отъ МеЙ аеа рПеБе, обаче ясно се различава 
отъ тЪхъ по това, че въ субмаргиналната ивица на заднитЪ 
крила, както отъ горната страна, така и отъ долната се 
намиратъ ясно забележими черни точки. По тоя белегъ 
М. агди та Езр. прилича на М. с1пх? а Г. обаче е много по- 
голбма отъ нея и при това по ржба отдолу на заднитЪ 
крила, веднага задъ ресничния ржбъ, сж разположени, съе- 
динени въ непрекжсната линия, полулунни петна, а не точици. 
Географското разпространение на тоя слабо известенъ азиат- 
ски видъ обхваща: Хърватско, долното течение на Дунава 
(Букурещъ, Добруджа), Армения и Мала Азия до изцае и 
Азия въ Алтай и юж. Ферганъ. 

24.1.1929.-Показа дипломата, която Пчеларското Д-во 
бЪ поднесло на Ент. Д-во презъ 1909 г. Предлага тя да се. 
постави въ рамка. - Показа единъ ихнеумонидъ, пренесенъ. 
живъ въ опаковани пишущи машини отъ Америка. Прочете 
съобщението на „Пражка банка“ за намаление на лихвата 
върху внесения капиталъ отъ 10 на 99 бруто. Прие се сумата 
да остане тамъ. Съобщи списъкъ отъ руски вредни насЪ- 
коми за 1927 год, нареденъ по културитЪ, които тия на- 
сЪкоми нападатъ. 

7. 1. 1929. - За СЪгузорпапиз д15раг Нп. като 
рЪдъкъ видъ, като показа единъ български екземпляръ отъ 
ги Пиз МгпБ. близъкъ до типичната формз. Типичната 
форма е изчезнала вече, понеже до сега се е намирала 
само въ Британия. Преди тридесеть години тамъ е билъ хва- 
натъ последния екземпляръ. Говори за разпространението 
на маг. ги Шоз въ Европа и България. 
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28. П. 1929. -- Показа Гусаепа | о!а5 О, като рЪдъкъ 
„ медитерански видъ. Говори върху името на СоПаз едиза. 

26. |Х. 1929. -- Показа Рзеидозсогр!опез, събирани 
отъ него и други естественици изъ разни краища на Бъл- 

„ гария. Запазениятъ, въ спиртъ материаль 25 епруветки, е 
билъ изпратенъ за научно разработване на МУ. Кеф! Коггхеу 
въ Петерсбургския музей. Указали сж се следнитЪ видове: 

1. СвеПЕег сапсготдез Г. -- 1. При с. Лжджене -- 
Чепинско, 28. МП. 1925 подъ едри камъни, събр. П. ДрЪнски; 

„2. Въ жилището на Иох. Келереръ въ София, Ботаническата 
градина, 9. Ш. 1925; 3. София, 26. МШ. 1921 въ жилището на 
Дръ Бурешъ; 4. Лозенъ пл., Германски манастиръ, 700 м.- 
вис. 15. УШ. 1914, събр. Д-ръ Бурешъ.; 5. с. Садово при 

„ Пловдивъ, 10. Х. 1925 събр. П. ДрЪнски.; 6. София въ жи- 
лището на П. ДрЪнски, 29. М1. 1915; 7. с. Банки при София, 
въ жилище; 8. 10 екземпляри сбрани въ гнЪзда отъ лЪсто-: 
вици (Нпипдо гизНса) донесени отъ чифлика Врана при София, 
августъ 1928, събр. П. ДрЪнски. 2. СпейФЕег Тайге! Пе! 
Геасй. -- Македония, Гевгелийско, с. Богданци, септември1916, 
отъ В. Петровъ; При Атанаскьойското езеро -- Бургаско на 
14. М. 1928 отъ. П. ДрЪнски: 3. СПеПГег пег!дТапиз 
Г. Кос. - КрЪсненско дифиле на р. Струма, 9. ГМ. 1922, 
Д-ръ Бурешъ. 4. СПе|апорз подозизв зсшг. -- отъ Чамъ 
Курия 25. УШ. 1927., намвбренъ подъ влаженъ мжхъ на 1400 м. 
вис.; отъ Хисарски Бани при Пловдивъ, августъ 1928. 5. СПе-. 
|апорз сПугег; Тот. -- Родопи по Чукурска рЪка на 800 
м. в., 18. УП. 1928 (Ог. Еодог). 6. ОБ1зТтит Ецзс! папит 
С. Косп. - Осогова планина, май 1910 г.; 7. ОБ1 51 ит зу!|- 
уа сит С. К. - Витоша пл. надъ с. Княжево, 6. МШ. 1928. 
8. ОБ151ит ргаестрицт Зи. -- Чамъ-Курия на 1400 м. 
вис. 10. УШ. 1917, подъ кора на гниющо дърво; 9. ОББ: з тип 
сагс!по!дез Негт. -- Вигоша пл. надъ с. Княжево, 6. УШ. 
1928 г.. 10. СНЕПОптТиз Хгод!о4 ез Кей. -- отъ Хайдуш- 

"ката пещера БЪла-Слатина, на 24. УШ. 1917, отъ Хр. Матровъ. 
1. СНЕпопиз гау! Г. Косп. -- при хижата подъ вр. 
Юмрукчалъ на 1,600 м. вис.. подъ гниющи листа на 11. МП. 928 
отъ Ог. Еодог. 12. САЕПоОоп! из Те гасПе!атиз Ргеуз51 -- 

- Витоша пл. надъ с. Княжево на 1000 м. в., 6. УШ. 1928. Ог. 
Еодог. 13. Копсиз ГиБг!сиз Г. К. -- подъ в. Юмрукчалъ 
на 1600 м. вис. на 11. УП. 1928. . | < 

| Отъ споменатитБ горе 13 видове само за 3 се знаеше 
„че се сръЪщатъ въ България; това сж видоветЬ: СПе1Еег 
соаашенон сев С. СзО БЪъзтипиисатсипотъа ез: Негт.г и 
СЪЕНоптиз ЕгодГод ез Кеф. Последниятъ видъ е слЪпъ 
пещеренъ обитателъ, намбрень за първи пжть въ Карлуков- 
ската пещера отъ Д-ръ Бурешъ; описанъ е въ статията на 

„Ог. М. Кей! Коггеу: Вейгаде гиг Кепо5 дег РзеидозсогрЕ 
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опепашпа Вшаапепз. -- Известия на Царск. Природон. Теа 
ститути, Кн. | стр. 118 - 141. София 1928. 

26. |Х. 1929. -- Докладва за 2 нови ценни придобивки въ 
нашата природонаучна литература, именно туку-що излезлитБ 
отъ печатъ книги: Известия на Царскитъ Природонаучни 
Институти кн. П и Трудове и Българск. Природоизпитателно 
Д-во книга ХМ. И въ дветЬ книги 309 отъ напечатанитЪ 
статии сж съ ентомологично съдържание. Въ замбна на 
Известията се получаватъ въ Царския Музей 200 разни чуж- 
дестранни природонаучни списания. : 

Сжщиятъ докладва за посещението въ България на гер- 
манския ентомолггъ Ол Напя оас!! |! еБеп отъ Биологич- 

„ ния земледЪлски институтъ въ Берлинъ. Той се занимава съ” 
изучване на паразититЪ по Ругашза пиБПаг!в НЬ. Д-ръ Бурешъ 
"показва 2 негови публикации по тия изучвания, 

10. Х. 1929. -- Показа новата за Европа Мкгоер!йер!ега 
Еис!азЕа зр!епдй1дийз Н.5. Тая пеперуда е била уло- 
вена отъ него въ Евксиноградъ на 8. Х.1926 год. Нейното 
географско разпространение обхваща: Мала-Азия и Армения. 

Друга една рЪдка пеперуда, уловена сжщо така въ 
Евксиноградъ на 10. 1Х.1925 год, е Сопз ап! а та55!- 
ша! Пир. Въ Европа е намврена само въ южна Франция, 
а въ Азия при Сарепта и Гранскаспия. 

17. Х. 1929. -- Показа 1 екземпляръ отъ вечерната пепе- 
руда ПеПер! а даН!!! Н. С. съхранена въ сбирката на 
Царск. Ентомолог. Станция и носеща етикетъ „София при 
Александровската болница, уловена на свЪтлина презъ края на 
юлий 1916 год отъ Д-ръ Гардиевски“. Бурешь обяснява, че. 
Д-ръ Гардиевски въ качеството си на воененъ лЪкаръ въ 
нашата болница, се е занимавалъ интензивно съ събиране 

на пеперуди и отглеждане на гжсеници. Дали действително 
казаната пеперуда е била уловена въ София мжчно може 
съ положителность да се твърди, като се има предвидъ, че 
разпространението на тоя видъ е ограничено само върху 
островитЬ Сардиния и Корсика. : да 

7. Х1. 1929. -- Показа: 1) единъ екземпляръ отъ южната 
пеперуда Рагагде гохе!апа |. уловена при БЪлоградчикъ 

на 1. МШ. 1929 год. отъ ученика Йорданъ Урумовъ. 2) Единъ 

едъръ бЪлъ пашкулъь отъ медитеранския видъ пеперуда 

Распураза о!#из Ог., намбренъ отъ Н. В. Царь Борисъ Ш. 

въ Кричимската курия на 30. Х. 1929 год.. 3) Съобщава че 

рЪдката пеперуда Р!ег! 5 Кгиерег! 5Каг. е била уловена 

отъ маджарския ентомологъ Рам! аз въ дефилето на Косте- 

нецка рЪка въ Родопить на 7. УП. 1929 год. + 
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ДрЪновски Ал. К. 

15. Ш. 1928. Показа нови за България и съ 
нови находища у насъ ОгШщор!егае 1. Асгуд! ит дДергез- 
зогит (Вг!5.), отъ София, полето, 10. Х. 1921. 1 7 екз. -- 
2. ЗЕацгодегиз тов (СНагр.), отъ Хасково, полето, 
10. 1Х.1921. 299 екз. - 3. Месопешта Па! азз! пип 
(Пе Пеег.). (И родътъ еновъ за България). - (-- уапит Е.), 
отъ София, при с, Горублене, 20. |Х, 1921. 1Ф екз. -- 4. Рое- 
Е Птоп Вгиппегт (ЕгТу.), отъ Горня Джумая. 9. (Х: 921. 
Зф 9 екз.- 5. 15зор!Та Вигтеут (Мед.) или п.зр. (де.ЕБп) 
отъ София--Люлинъ, 2. МУ. 915-19 екз.-- 6. |15зор!7Та зре- 
сб5а (Епм.) -- 1 екз. оть Осогова пл. в. Руенъ, 12. УШ. 
926. - Пи 299 екз. - 7. НотпогосоргурНиз п!#1- 
ди! из Зсор. (-- Сопосернашз тпапйБшапв) отъ Горна Джу- 
мая, 9. |Х. 1921.- 1Ф екземпляръ. - 8. Аспда Еигиа Ф с 
и Ф (-- Тгухайз пазша 2.) отъ Хасково и с. Мадара (Шу- 

„ менско), 10. |Х. 1921. 10. Х. - 27 и 39 Фекз. на 14. МП: 
928. - Показа нови видове пеперуди за пеп. фауна на Гали- 
чица пл. при Охридъ: - 1. Гусаепа адтеиз Крегл! Егг. Пла- 
нински видъ на вис. 1400--1650 м. често, юлий 1918. и 2. Гу- 

- саепа зеБгиз В. Планински видъ на вис. 1400-1700 м. рЪдко, 
 юлий. Новъ видъ пеперуда за България: - 
Птап:Поеста тмадпой!! В. на Стара пл. при с. Своге по 
скалитЬъ 30. М. 928. рЪдка; БЪласица, при с. Елешница и 
Родопи при с. Чепеларе (цаденъ за БЪласица като ер! да 
Ер. погрЪъшно). 

14. М1. 1928. Представи списъкъ на нови планински видове 
и форми пеперуди отъ България :-- АсдаПа пе!о 1 епз!5 
(Ер.) (2977). Пиринъ 1100 м. (Бурешъ), Родопи 1100 м. (ДрЪ- 
новски), Босна и Херцеговина 537--1300 м.. - 2. Одег?а 
агаа Г. (3191) Витоша 900-1400 м., Рила 1100-1400 м., 
Родопи 1100-1400 м. Разградъ 355 м. - 3. В15Е оп ага- 
есаг!из (ЗЕаг.) (3822) Витоша, 950. - 4. Регсоп!а 5:г!- 
а! Еагта (НБ.) (1409) Малешевска пл. 400 м., Витоша 700 м. 
Осогоза 600 м., Разградъ -- с. Ишикларъ 300--565, Стара пл. 
400 м., Варна и Бургазъ 150 м. - 5. ОТасг! 51 а запп!о 
Г. (4186) Витоша 600--1000 м., Рила 1800 м., Родопи 350--1400 

„м., Пловдивъ 160 м., Осогова 1450 м. Разградъ 365 м.--6. |.1- 
впозта погоз! па Н. 5. Стара пл. 700 м., Рила 400 -1400, 
Родопи и Пиринъ 850, Разградъ 360, СрЪдна гора (П. Пет- 
ковъ) - 7. Аис ща хапеПодас|у!а Тг. (1355) Рила 1800 
м, Варна 100 м., Родопи 1800 м, Галичица 1550-1750 м.. 
Бургаско 150 м. 

14.Х.1928. Представи единъ допълнителенъ приносъ къмъ 
пеп. фауна на центр. Стара пл.: 1) Мей аеа д1 дута уаг. 
регзеа Ко! (да папа ЗКаг. 2. Вгдупп!5 аригаре (Но.) (202) </ 
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и ф отъ склоноветЬ на в. Левски, сев. склон. на в. Кафадарица 
на вис. 1600--1900 м. (РЪдко се срЪща) презъ юлий (16 -24) 
1909 и 1928 г. Презъ 1910г. (Въ Епгото!од. Юипазспач ХХУП 
р. 17 даденъ оть менъ като Агдупт5 апайиза НВ. по по- 
грЪшка. -- 2. Надепа Гаег! Та Ни?п. (1694).--3. Мапа 
сар ипзи!е Тг. (1571). - 4. АтпрК?руга сгадородап!з 
1.:204 Нео! Н1з. содпайа Егг: (2384) 2 5 Е вгелфртаи 
аспгот аг!а ГаНн, Са оса! а Нупепеа Зсп!.--6.!. а сПава 
1. 3442. -- 7. Гагепна уапаа ЗС. 3306. -- 8. Тер!госузНа. 
Тепезгага МП. -- 9. КБурапа ригригаба Г. (4179) Еогп. ипипасша(а 
ЗисПез. -- 10 СаШтогрпа дотштша Г. - и Созсша сп гита 
сапд да Суг. (4251). -- 12 Спорппа геЬпсоШв |, (4289).- 13. Х2у- 
даепа саглоса 5с. (4388.) 14. Ругашзва грододепдгопайз Оир. 
: 20. |Х. 1928. Показа следнитЪ нови видове пеперуди за 
България: - 1. Агдуп!5 ар! гаре (С) (202). отъ Стара 
пал. - Карлово, Калоферъ, 11--23 юлий 1909 и 28,на 1600- 
1900 м. Презъ 1910г. съобщенъ отъ менъ като Ага. ата!- 
риза (Езр.), което е грешно.-- 2. ТеорНгос! уз Та деБ!- 
Паба НЬ. (3661) често въ овощнитЪ градини на с. БЪлово 
на Конева пл. 30. У, 911., (опред.--КЬ!.) Показа нови ви- 
дове пеперуди за Витоша. - Г усаепа зерпугиз Ег!». 
1 Ф екз. на 1000 м. вис, надъ БЪлата вода 20. М1. 928. -. 
Нер!га! из Аицтей (1.) 3-4. МП. 1928. 1700 - 1900 м. с 
и ф.--Нови видове пеперуди За Люлинъ. пл. 1. Гусаепа 
зерпугиз (Епу.) М1. 1928. /и 9 (дек. 720Шсй.) Сжщо 1 екз. с 

- на Витоша, 1000 м. надъ БЪлата вода 20.М1. - 2. Ас1даПШа 
сопГ ! пагта Но. (3066) аБ. Газапа Н5. юни 1928 изъ храс- 
титЪ. -- 3. ОгЕройЕ На у!с1пагта (Пгр.) на 9. УП.928 г. 
по скалит+. 

6. ХП. 1928г. - Представи нови видове пеперуди за 
България, опредЪлени или провЪрени въ Виена отъ Нога! 
Кере: -- 1. Незрег!а агтлог!сапоз ОБш. Стара пл. -- 
2. Ааго! 15 |истрева Е. Витоша. - 3. Терпгос!уз а 
всгрр4ата - Н. 5. Стара пл --4 АШъра гапашецеа 
НЬ. Витоша. - 5. б5сораг!а Баз! 5: г! 4айз Кпарр. Лю- . 
линъ. -- 6. Ап!воаепта и|тпапа НЬ. Стара пл. -- 4 
7. О1е:Пгешгез оБ!опдапа у. аде!апа КЬ!. Витоша 
и Люлинъ. - 8. Попа!аз!а Ба ео!еШит Е. К. Лю” 
линъ. - 9. Ме! гпегта |арреШа Г. Бургасъ. -- 10. Се” 
|еспта уе!осеПа ПОпир, Витоша. - 11. Апасатрз!5 
Баш е Па Н. 5. Витоша - 12. Апасатръ!5 уог- 
ИсеПа 5с. Витоша. -- 13. Апасашра! 35 с! пс сие Ша 
Н.. 5. Витоша. -- 14. Аг!збоеПа зиБег!спейа Н. . 
Витоша. -- 15. ЕГас! 15 а ГаееПа КБ. п.зр. отъ Люлинъ. -- 
16. 1 1 Е носо|1е! 15 аБгазеНа 27. Лозенецъ-София.-- 17. 
ГлъНосо!1е! 15 НеедегтеШа 7. Лозенецъ - София. -- 18. 
Со! еорПпога у!!15зеПа Сгедз отъ Стара пл.--19. Со!ео- 
рпога Ь! па :еПа 7. Люлинъ. -- 20. Со!еорПога руг- 
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гНийреппеПйа 7. Стара пл. -- Показва и нови видове пеперуди 
„ за Стара пл. с, Своге и с. Реброво: - 1. Матез!га Ддеп- 
Епа ЗсП! Е. - 2. Месупа ро!удопа! 15 а! уаба Е. -- 

3. Ргопеа ргипа в зсЬ! НЕ. -- 4. Р! опеа гиБТа!пайз 
“НЬ. - 5. Но:Нг!5 уегБазсеНа НЬ. - 6. Хуз  орПога 
айгеНШа Нм. -- 7. Со!еорпога уи!пегагта 7. -- Сжио 
и Нови видове пеперуди за Витоша: -- 1. Ааго! 15 хапЕро- 
дгарПа -зсиШе 9 2 Надеша Епгуа зсп Г. Черни 
връхъ 2100 м. - 3. ТерНгос!уз а затугага НЬ. - 4. 
За! еБгта оБдис! еййа НБЬ.--5. АсгоБаз!з сопзос!е Па 
НЬь. - 6. Тог!г!х ра!апа 1 сгегапа Егое!. 1700 м. Хи-. 
жата. -- 7. | 1 Ка рз5! 1еШа Н. 5. - 8. |1Еа аггсет!з1еНа 
Тг.-- 9. Апасагторз! 5 апЕйу! 1деПа Нь. - 10. НеПо- 
Я1пез гоезеа|! 7. София (Лозенецъ). Показа и новъ 
видъ скакалецъ за България |зорва оБ:иза Вг-М (дес. 
Ерпег) Изъ храститъ на Карловския балканъ 1200 - 1400 м. 
юний 1928. ОпредЪленъ въ Виена -- Маш! 15 -Згааббтизешт. 

: 3..1929 - Говори за открития отъ него глациаленъ видъ 
пеперуда: Агдупп! 5 аригаре (НЬ.) новъ за България, 
хванатъ отъ него презъ юлий 1909 г. и юлий 1948 г. въ 2 
мжжки и 2 женски екз. изъ центр. Стара планина, между 
Карлово и Калоферъ, на височина 1600-1900 м. 

"Обърна внимание на твърде южното разпространение 
на вида, единствено въ юго-източна Европа, което съ онова 
въ Армения, представляватъ дветЪ най-южнии уединени точки 
въ Европа. и зап. Азия. Като поляренъ видъ, той обитава всички 
страни въ най-сев. Европа, Азия и Америка, а на планината 
АрденитЬ -- Белгия, както и въ срЪдна Бавария и срЪдна 
Русия, сж най-южнитЪ находища отъ грамадната северна по- 
лярна область. 

Това голБмо знечение, което има дневната пеперуда 
„Ага. аригаре съ срЪщането й у насъ е представилъ рефе- 
ренчика на една карта-скица отъ Европа, Азия и северна 
Америка, гдето съ червено е обозначена цЪлата северна 
область на разпространение и двегЬ съвсемъ уединени на- 

- ходища на сжщия видь въ България (Центр. Ст. пл.) и Ар- 
мения, южно отъ Кавказъ.. ти 

Това тъй да се каже откжснато и уединено находище 
на вида се обяснява само съ действието на ледниковото 
време, когато той е билъ изтласканъ на югъ до насъ:и следъ 
прекратяването на казаното време видътъ е намЪрилъ убе- 
жище и у насъ на центр. Стара планина, изъ тревиститЪ сухи 
и отчасти влажно-мочурливи мЪста на долинитЪ и поточетата. 

26. |Х. 1929 -- Показа нови пеперудни видове за Бълг 
гария отъ пл. Алиботушъ,: 1 ЕгеБта супдагиз Езр 
маг. ототапа Н., 5. 2. Гусаепа огЬ и! оз Ргип. угг. 
дагдапиз Егг. Отъ вис. 1900 - 2100 м. Говори за пеперуд- 
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ната фауна на сжщата планина ,като изброи цЪлъ редъ по-важни 
видове, предимно отъ високопланинскитЪЬ. Изтъкна като осо- 
беность нейното богатство, въпреки по-малката й височина, 
напр. отъ Витоша. Именно, разпростр. по нея на подалпий- 
скит наши две ендемични и тв. важни пеперуди. Ег. Еуп- 
дагиз о отапа Н. 5. (гезр. Басапса отъ другитЬ наши 
високи планини) и Соеп. +ТрНоп Ко!:. съ уаг. гродореп-. 
515 Ееу. Обаче СгатБиз Б1огте! из КЬ!. се схожда само : 
съ старопланинската форма уаг. па|огейиз Огпу., даже яи 
надминава по голЪмина - явление тв. интересно, -- Отъ 
пиринския БйоглеПшз се отличава така, както рилския отъ 
родопския. МИ други важни особености, които ще изтъкне 
повторно предъ членоветъ на Дружеството и помЪсти въ 
статията си, която сега пише. Следва списъкъ на по-главнитЪ 
пеп. видове. За пеперудата Ег. Еупдагиз о!Е омпапа отъ 
Алиботушъ той даде една интересна особеность, именно че по-. 
край женскитЪ екз. съ познатата ни изъ всички останали нахо- 
дища въ България, желта долна повърхность на заднитЪ 
крила (тя се срЪща обаче тв. рЪдко), е повече разпростра- 
нена сивата долня страна, твърде близка до сжщатау (/О/. 
Това явление не е дедено и въ литературата. Така че, 
формага ожотпапа отъ Алиботушъ е застжпена съ двубойни 
женски, явления, познати само въ вида Егема ешгуа!е Езр. 

26.9.1929 Пред. списъкъ на по-рЪдкитЪ пеперудни видове, 
открити отъ Ал. К. ДрЪновски по Алиботушъ: Раглазз! из 
ароПо въ формитЬ сагра! са и аррепфсшака, Р1ег!5 егдапе, 
Ме! апагата агзза Пега, Агаупп!5 райез Ба!сапса, 
ЕгеБТа тедиза, Ег. Еупдагиз о отапа, Соепопутра 
Првпоп и уаг. гродорепз!, ОПепдгоштиз ри, ЕшсИидта по, 
СН !оаптНа гадоза, ТНароспагез роудгатта Оипр, Ас!- 
даШа ашгедйапа; А. соп пага ТГабаа, АЯ. десога а 
п. маг. КеБей (пт), Мтпоа пигтпава попосрпаца, Апа! 115 
зипрПатака, Ог! НоЙй# На соагсбава, Г агеа! га Е уаба, Гаг. 
аспготапа, |. реглихапа, 1. даПаа, Спорйоз ришаа, (. 
туг Шагса и уаг. оБЕизсапа, Вира! из риЧагшз, Зсод!опа 
сопзрегзапа саптсшша, ЗупЕНопт!5 рйедеа аБ. соеПа, Агсйа 
тазшоза, Нуросгка |асоБава и др. СгатБиз БЖоглейиз тао- 
гейиз, Сг. поуейиз, Сг. сшпейив, Сг. Гапашдейиз, Ерзсъпа 
ргодготеПа, Нуроспа а аНнепеПа, Регонух итршейа, КНо- 
дорНйва гозейа, Ретрейа огпаейа, РНусвавеподез сгиепайз, 
Ругасзга аегеа!з ораса!5, Руг. гнододепдгопайз Руг. папицайз, 
Руг. итайз, Руг. Ногайз, Ашс ва хапнодас! а, А. Зенадаскуа, 
СперНазта агдешапа, Еуента Биойапа, Тоги х гизйсапа, Васа 
1апседапа, Апсу!з ипашсейа, Меазта |идивтв и маг. те- 
| 8па и пр. ара 

10.Х.1929. -- Показа 16 екз. отъ женскитЬ на Еге Ца 
гупдагив маг. о:Е отапа Н. 5., събрани отъ него на Али- 
ботушъ презъ юний и юлий, тази година. 
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Тази пеперуда, която е позната като уаг. Басапса КЪТ. 
и отъ планинитЪ Пиринъ, Осогова, Рила, Родопи и Стара пл. 
въ своитЪ женски екз, показва следната особеность, непо- 
зната отъ изброенитЪ пл., именно, че жълтообагрената долна 
повърхностъ на заднитЬ крила по Алиботушъ се срЪща 
твърде рЪдко -- до 109 Фо а сиво- бЪлезникавата долна по- 
върхностъ на заднитЪ крила отдолу е въ найгелЪмъ прс- 
центъ, до 859. Освенъ това единъ още по-малъкъ процентъ 
има женски съ кафява долна страна и остро зиг-загъ напреч- 
ната ивица презъ срЪдата имъ. ТЪхъ нарича съ новото име 
Ш ОТ. Бидапса (п. Г.) - 

Това явление не е било познато у ФФ ФФ отъ всички 
останали наши високи планини. “ 

- Не е забелязанъ никакъвъ преходъ между тия брада 
типа женски. Тия последнитЪ отъ Алиботушъ се доста при- 
ближаватъ по боята на заднитЪ крила отдолу на «(/«(/ отъ 

- сжщата планина. И това явление не е наблюдавано по дру- 
гитЪ наши високи планини, както и въ Босна, Херцеговина 
и Гърция. 

7. Х1. 1929. Показва следнитЪ нови пеперуди за България, 
събрани на Алиботушъ, а опредЪлени отъ КеБе! - Виена: -- 1. 
Гагеп:Е та Еи|уаа Е огъ!. поуа уаг. юлий, 1400 м. -- 2. 
ТерНгос! узгта д15 Е! псЕагта Н. 5. юлий, 1400 м. - 3. Ви- 
ра в р!п?аг! из Г. Ф ар: ип!со!ог Зиапд. РЪдки ви- 

-дове. - 1. АстдаПа сопзапаш!пагт!а Гед. (позната само 
„отъ Бургасъ) -- 2. Герпгос!уз Та зеш! агарПаба Вга. 
(позната само отъ Осогова и Родопи) - 3. Терпгос!уз 1а 
саз 1 да а НЬ. (позната само отъ Витоша и Рила). -- 4. Рго- 
сг!з (Упо) Бидепз!з ЗЖаг. позната само отъ Рила и Стара. 
пл.) 5. Ргосг!з дегуоп НБ., (позната само отъ Витоша. 

ДрЪнски П. 

1.Ш. 1928. - Съобщи кратки бележки върху биологията 
и разпространението назърновия молецъ -- Шо!года 
сегеа!еПа О!., по поводъ материалъ изпратенъ отъ Бер- 
ковско. Въ последния градъ царевицитБ въ хамбаритЪ и 
кочанитЪ били масово нападнати. 

5. |М. -- Направи по-подробно съобщение относно биоло- 
гията на боровата процесионка -- ТНацта Еороеа 
р уосатра |. по поводъ бележката на г. Хр. Калиновъ 
отъ с. Павелско -- Станимъшко, като отбеляза, че на гжсе- 

„ ницитЪ на тая пеперуда наесень недостига малко, за да 

завършатъ своето развитие и да се заровятъ въ земята, кж- 
дето какавидиратъ. Затова при късна топла есень гжсени- 
цитЪ иматъ време и успяватъ да си набавятъ това „малко“, 
рохранватъ се и се дораззиватъ и още презъ есеньта се 

заравятъ въ земята и хрисалидиратъ. - Такъвъ беше случая 
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презъ есеньта 1927 г. Но въ повечето случаи гжсеницата пре- 
зимува въ гнЪздата си и напролЪть, следъ като се дохрани, 
още презъ априлъ се заравя въ земята и хрисалидира. 

21. М!. -- Говори за екскурзията си до Бургазъ и Кара- 
бунаръ съ цель да събира материалъ за студията си върху 
папатацийната мушица - РН! еБоЕотиз раравас! 1 
и тридневната треска у насъ. Събралъ богатъ системати- . 
ченъ и биологиченъ материалъ, възъ основа на който съобщи 
нЪкои предварителни бележки върху биологията на папата- 
цийната мушица въ България. 

20. 1Х. - Съобщи, заедно съ г. Кр. Тулешковъ, Сот- 
рБосегаз 51Ь 1 г! сив Г. (Огйор.), събиранъ отъ в. Сютке -- 
централни Родопи и отъ в. Юмрукъчалъ - Стара планина. 

27. |Х. Показа събранитЪ отъ ного С1с1пдейдае отъ 
Бургаско, като въведе нЪкои допълнения къмъ работата на 
г-жа Кантарджиева върху тази група бръмбари, а имено: 
С1супде!а г! 514 паа Оед. - не е рЪдъкъ видъ и като “ 
новъ за България вариететъ съобщи: С1 с! пде!а Гопи!а а. 
маг. петпогайз О1 - сжщо отъ крайбрЪжието при 
Бургасъ. ; : 

26. |1Х. 1929 г. - Говори за нъкои особености въ био- “ 
логията на сивата ливадна пеперудка-- ! охозедта. 
(РиГусваеподйез) 5: 1с! са! 15 Г., която презъ лЪтото на 
1929 година се яви масово и разваищиече й нанесоха чувстви- 
телни щети по земледЪлскитЪ култури. - Спре се по-подробно 
върху годишнитЬ генерации на тая пеперуда, като съобщи, 
че е констатиралъ презъ 1929 година 3 генерации пеперуди 

- съ максимумъ на летене: срЪдата на май, втората половина на 
юли и второта половина на августъ. - Посочи и мЪрки за. 
борба съ гжсеницитЪ на тая пеперуда. ще. 

2. Х. 1929. - Говори за командировката си въ чуж- 
бина: Германия, Франция и Австрия. Спре се по-подробно 
върху престояването си въ Берлинъ, Хамбургъ, Парижъ и 
Виена. Въ Берлинъ покрай другото обработилъ една малка 
колекция паяци отъ България и Македония и сравнилъ нЪкой 
ТаБатпдае. - Въ Хамбургъ почти цЪлъ месецъ работилъ въ. 
„ши Таг боси Нв-шпд Тгореп-Кгапкрейеп“ върху РМеБо- “ 

Готиз и видоветЬ отъ рода Аедез (Сшоадае). Въ Парижъ. 
работилъ въ Пасторовия институтъ при Рго!. КосБаша и въ Га- 
рогаготе 4 Епотооде при Ог. зефе. Въ Виена останапъ 
около 1 месецъ въ ЗЧагшг! 5Еопзсне Згаайввтизешт. - ЦЪлата “ 

му командировка траяла 9. месеца. : да 
10. Х. 1929. -- Говори за унищожаването на Чамку- 

рийскитЪ гори отъ Самоковската община, Държавата и жи-. 
вотинскитБ неприятели. Отъ последнитЪ презъ лЪтото на 1929 
г. е констатиралъ въ голбмо изобилие, количественно много 
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повече отколкото други години: Грз ЕуродгарПиз, Р15о0- 
дез р! пи Када? ит 1 падиз!! ог. Показа материалъ, събранъ 
“отъ тия неприятели, добре подредени въ биологически 
колекции. 

17. Х. 1929. - Говори още върху биологията на 

сивата ливадна пеперудка - Г охоз еа!а (РА! у- 
сбаеподез) з#1с са! 15 |. като се спре главно на 
констатираното отъ него явление измиране на гжсе- 
ничкитЪ. Измиратъ както дребни недоразвити гжсеници, 
тъй и напълно развити. ПричинитЪ за това сж паразити. 
Констатирани сж въ Царската Ентомологична Станция за сега. 
два вида паразити: ихнеумони отъ Нутепор:ега и та- 
хини отъ ОЮриега. Съобщи сжщо за стерилното поколение 
пеперуди въ Харманлийско, следствие на коего тамъ не се 
е явило Ш-о поколение гжсенички презъ семптември. Сжщо 
и въ Шуменско, вЪроятно поради сжщигЬ причини послед- 

- ното поколение (вЪроятно Ш-то) не се е явило. 

24. Х. 1929. - Съобщи нови сведения за разпростране- 

нието на черния отровенъ паякъ- а: Пгодес! из 
Егей! стаи?! Еабиз Козз. въ България. Споредъ сведения, 

събрани отъ Дръ Василевъ, презъ лЪтото на 1929 година 
въ Елховско е имало масови ухапвания съ особени послед- 
ствия: - парализа на червата и съ повече отъ 30 смъртни 
случаи. Подобна клиническа картина до сега не е наблюда- 
вана и толкозъ смъртни случаи отъ ухапванията на тоя паякъ. 
до сега сж неизвестни. Затова има съмнение да не е нНЪкой 
другъ видъ паякъ отъ сжщия родъ. - Жалко че Д-ръ Ва- 
силевъ не е запазилъ екземпляри отъ тоя паякъ, които той 
намиралъ въ дрехитЪ на ухапанитЪ болни. 

7. Х. 1929. -- Съобщи че М-вото на ЗемледЪлието и 
държ. имоти е взело инициативата за свикване комисия, 
която да изработи планъ за борба съ сивата ливадна пепе- 
рудка -- РЮусваеподез з1сПсайз. Въ комисията впизатъ 
ЧленоветЬ на Дружеството: Д. Иоакимовъ, П. Чорбаджиевъ 
и П. ДрЪнски. 

Сжщо прочете писмото на г. Мих. Николовъ отъ с. Пор: 
димъ -- ПлЪвенско, съ което съобщава за масовото появяване 
на рапичния бръмбаръ - Епвотозсейз адоп!д!5, 
който заплашвалъ да компрометира рапичната култура идната 
пролЪть. Сжщия, следъ каго съобщи нЪкои познати вече 
биологически особености на рапичния бръмбаръ, каза че 
писмото е доведено до знание и до почитаемото Министер- 
ство на ЗемледБлието и държавнитЬ имоти, което по този 
поводъ веднага е наредило да се съдерагь сведения за 
състоянието на рапицата и рапичния бръмбаръ въ страната, 
съ цель да се взематъ овреме мЪрки за унищожаването му. 
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Професоръ НедЪлчевъ 

27.Х1.1928. -- Съобщи че американската лоза като под- 
ложка, която до сега се смъташе за устойчива срЪщу фи- 
локсерата, е била нападната Отъ последната въ Ямболско. 

Патевъ П. 

14. У1. 1929. Реферата „Списъкъ на паяцитЬ и насЪко- 
митБ въ Ню-Йоркския щатъ“. При разработване на разнитЪ 
групи насъкоми сж взели участие 150 души. 

14. П. 1929 Реферира статията въ Списание на Лондон. 
Ентомолог. Д-во: Ргоседта ипд Тгапз оп, история и устройство 
на дружеството. | 

 Русковъ, инж. лесов. М. 

7. У1. 1928. Съобщи за вредния видъ пеперуда Зеза 
зрпесйогп?в Ог., отгледана отъ материали на брЪза отъ София. 
Съобщи Ху!еЬогиз захезеп! Ке!х. отъ Коджа балканъ. 

21. М1. 1928. Реферира съобщенията на Шведската опитна 
станция и статията въ нея „Цель и пжтища въ горската енто- 
мология“ отъ Ивардъ Трегардъ. 

4. Х. 1928. Реферира отъ Горски прегледъ статиитЪ съ 
ентомологично съдържание, а именно: „Еловата смъртница“ 
(ТаппепзегЬеп) отъ Инж. лесов. М. сее -- „Конгресъ на 
Германското общество за приложна Ентомология въ Мюнхенъ 
1928 г. м. май. - Референчика се спре по-подробно на кон- 
греса на Германското общество за приложна Ентомология, 
кждето сж четени следнитЪ реферати: Хозе - Върху ма- 
совото отглеждане на ихнеумони; Ешерихъ -- Състоянието 
на борбата срещу горскитЪ вредители съ арсенови преперати 
и съ помощьта на аеропланъ. Комарекъ -- Борбата срещу 
монахинята тапа плопаспа |. въ Чехия; Боршерсъ --. 
ОпредЪляне на закрепваемостьта на химическитЪ срЪдства за 
борба съ вредителит+. 

18. Х. 1928. Билъ командированъ отъ Мапаслевавие 
на Търговията и промишленностъта до Вършецъ, за да пре- 
гледа насажденията и културитЪ въ парка при банята. На- 
мЪрилъ че тукъ бора лошо вирЪе. Той е нападнатъ отъ: Му- 
е!орН из р! пгрегда Г. и Муе! ориз пи! пог „д.. 
-- голбмия и малкия боровъ градинаръ. 4 

15. Х. 1927. Реферира отдЪлния Отпечатъкъ отъ Швец- 
ската опитна станция върху голбмия горски гради- 
нарь Муе!ор из ритрегда Г. 

13. ХП. 1928. Докладва за командировката си въ Че- 
пинско отъ Министерството на ЗемледЪлието, съ цель да се 
запознае съ разпространениего на боровата процесионка -- 
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ТБацтагороеа руПосатра. Повредила повече отъ 20000 дек. бо- 
рови гори. ИзцЪло унищожени до 600 дек. Въ Клептуза наблюда- 
валъ, че пеперудата обича припекъ. ЮжнитЪ склонове повече 
нападнати отъ севернитЪ. Въ свръзка съ това гжмсеницитЪ по 
южнитЪ склонове сж се заровили въ земята, а по севернитЪ 
склонове тЪЬ сж въ гнЪздапа си. Датата на слизане въ зе- 
мята: 15.Х., а въ севернитЬ склонове до края на месецъ Х!,, 
дори зимуватъ въ гнЪздата. Изобщо 90 отъ гжсеницитЪ 
слизатъ и презимуватъ въ земята. Чистенето трЪбва да 
става отъ 15.Х. -до началото на Х!. Чистенето съ ножици 
било трудно и може да се употрЪби докато повредитЪ сж 
малки. Налага се новъ начинъ на борба, а именно, когато 
гжсеницитЪ слизатъ по земята да се стжпкватъ или изгарятъ. 
Направно е доста въ това отношение. Има купища изго- 
рени гжсеници, за която цель сж използувани бензинови 
лампи. ГжсеницитЬ се заравятъ до 5 см. въ земята. Въ Че- 
пино сж зети най-ефикасни мЪрки. Въ Ракитово наблюда- 
валъ, че гжсеницата напада безразборно бЪлия и черния 
боръ. Въ разпространението си достига до 1200 м., а въ 
южнитБ склонове и по-горе. За сега представлява голбма 

- опасность за боровитЪ гори въ РодопитЪ по цЪлото имъ про- 
тежение. СрЪща се и въ Чехльово. Въ Ракитово 1500 декара 
сж унищожени, въ Дорково 4 - 5000 дек. Тамъ сж взети слаби 
мЪрки и то само защото се даде потикъ отъ Н. В. Царя. На- 

падната е и въ Разлога гората Елешница, която е повредена 
твърдЪ много. Има яи въ Дьовленско. Отгледана, дава 

малко паразити до 2). Уредено е наблюдаване дали есень 
„ гжсеницитЬ ще какавидиратъ въ земята. ГжсеницитЬ сж 
Много чувствителни къмъ температурата. 

17. 1. 1929. Авезв ризшве отъ Евксиноградъ, донесенъ 
отъ Н. Стояновъ. ЛЪтораслитЪ загиватъ. Оказва се щитонос-. 
ната въшка РНузоКегтез зепсесз Гддг. Развива се презъ май 

- и напада миналогодишни леторасли, а новитЪ слабЪятъ. СрЪд- 
ство за борба: Бйорнеровъ разтворъ (сапунъ, вода и тютю- 
нена имулзия). Наблюдавана е и гжбата Дар аи ртпорБПига 
като ШЕЩОри ен па разитъ.. 

17. Х. 1929. Съобщи за Са!егиса Ги ео!а МШ. 
брЪстовъ листоядъ, който оголилъ листата на брЪстоветБ въ въ 
содиав, градина. Биология и иа за бсрба. 

: 2 ха 1929. Перон че въ интернационалния конгресъ. 
на горскитБ опитни станции въ Столкхолмъ сж предложили 
да се образува интернационално сдружение на |р!4о-лозит+. 

„ РЪши се да се пише въ смисъль, че сме на разположение. 



Стойновъ П. 

21. Х. 1929. БЪлежки за гроздовия молецъ 
(Ро!ус!гозоз Бо! гапаи З<« Е.) у насъ презъ 1929 год. 

Лозовата култура у насъе нападната отъ единъ голбмъ 
неприятель, който вече отъ 30 -- 40 години нанася голЪми 
щети на европейското лозарство. Тоя неприятель е гроздо- 
виятъ молецъ Ро!усвгозоз Бо!гопа бе! 
който прави и у насъ своитЬ завоевания по сжщия пжть, по 
който стори това въ Европа. Забелязано и отбелязано въ нашата 
ентомологическа и лозарска литература отъ страна на видни 
нашидеятели въ това поприще, като неприятель срЪщащъ се въ 
страната ни предимно по асмитЪ, днесъ той вече прави своитЪ 
масови опустошения и по лозята и то въ най-лозарскитЪ цен- 
трове настраната. Пазарджишката околия, въ лицето на своитЪ 
прочути лозарски села- Кара Бунаръ, Кара Мусалъ, Бошуля 
и др., е не само заразена, но и масово ощетена, особено 
презъ настоящата година. Пловдивско, Станимъшко, Старо- 
загорско, Сливенско, Анхиалско -- въ голбми размЪри сж 
нападнати. Съ всЪка нова година, въпросниятъ неприятель 
взема все по-голбми размЪри на разпространение. Не е чудно 
следъ години той да представлява напасть върху нашето 
лозарство, което да унищожи за втори пжть, следъ като 
това стори за пръвъ пжть филоксерата. 

Предвидъ на горното, възъ основана предварителнитЪ 
проучвания върху гроздовия молецъ у насъ отъ страна на 
г. Дръ Иванъ Бурешъ») и г. Ив. Георгиевъ?“), а сжщо и на 
наши лични наблюдения презъ настоящата 1929 г., пред- 
приехме по нареждане на Министерството на земледЪлието " 
й държавнитЬ имоти и съ подкрепата на Г. Пизардж. агро- 
номство демонстривно напръскване въ с. Кара-Бунаръ на. 
една площь отъ около 300 дек. лозя, раздълена на три пар- 
цели, като всЪка една отъ последнитЬ се третира съ едно 
отъ тритъ химичерки срЪдства - парижка зеленина, 
носпразенъ и тутокилъ. Сжщевременно заложихме 
опити за изпитване ефикасностьта на следнитЬ нови хими- 

„ чески срЪдства: колоидаленъ меденъ арсениатъ, 
арсениевъ прахъ, арзоколъ, парунъ, агри-токс:ь. 

Резолтатътъ бЪ задоволителенъ. Докато въ съседнитЪ 
лозя нетретирани, стопанитЬ можаха да взематъ едва около 
30 а отъ реколтата, въ третиранитЪ съ инсектисиди парцели 

Д-ръ Ив. Бурешъ -- „Изучвания върху биологията на лозовия, | 
молецъ (Ро!успгозоз Бо!гапа) и начинитЬ на неговото унищожение 
(Сп. Земл. изпит. Институти въ Бълг. София кн. 2 -- 3, 1925 г.) 

#») Иванъ Георгиевъ, асистентъ - „Приносъ къмъ проучвание 
биологията на шарения. гроздовъ молецъ (РоПейгозоз #гойа Бен!Ш). и 
сръдствата за борба срещу него“. Годишникъ на софийския универ-. 
ситетъ, агрономич. факултетъ. У! 1927--1928 г.. 
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имаше запазване на плода до 60-700. Това бЪ достатъчно, 
за да се посочи на сломеното духомъ население, че и про- 
-тивъ тоя голЪмъ неприятель по лозята е възможна борба. 
 Въпросътъ е последната да се води умЪло и настойчиво. 

ИзпитанитЪ нови химически срЪдства дадоха сжщо 
задоволителни резолтати. 

Характерътъ на статията - да бжде само съобщение -- 
не ни позволява да навлеземъ въ подробноститБ на самата 

„ работа по демонстрацията и опититЬ. Достатъчно е само да 
кажемъ, че началото на борбата, която се постави презъ 
настоящата година, е насърдчително, още повече като се 
иматъ предвидъ сжщо  успешнитЪ опити, залагани отъ 
г. Ив. Георгиевъ съ разни химически срЪдства отъ страна на 
Агрономическия факултетъ. 

Тулешковъ, Кр. 

27. |Х. 1928. -- Говори за трикратното си екскурзиране 
въ Търново и околностьта му презъ лЪтото на 1928 година. 
Разгледа терена, залесеностьта на споходенитЪ мЪста, както 
и научнитЬ работи върху флората и фауната имъ. Въ енто- 
мологично отношение Търново е непроученъ. По пеперуд- 
ната фауна има съхраненъ материалъ въ Царската Енто- 
мологична Станция, събиранъ отъ Н. В. Царь Ферди- 
нандъ 1, Дръ Ив. Бурешъ и Орловь. 

Събиралъ материялъ въ Търново, „Преображенски 
манастиръ, манастиря Св. Троица, Царевецъ, „Трапезица, 
СвЪта гора, Арбанаси, Селифоръ, Трошана и пр. Събрани 
около 2500 екз. съ около 400 вида. : 

Съобщи видоветъ: Незрег!а з1дае Езвр., | исег!а 
у1гепз Г. маг. 1птпаси!а(а, ЗЖаг. Агсогп!5 (Гагта) 
Г пещ Мойег., Вдго?!!5 ри! г!5 Г., Ас! даПа еззе- 
„Папа В., Зем! о:Н 15 а еглаг!а НЬ. 

4. Х.1928.--По пеперудната фауна на Търнов- 
ската околность. Съобщава видоветЬ: 1. 5 едап!а 
Я1| есгагта НБЬ. (3708), Тоя видъ се срЪща въ Австрия, 
Унгария, Галиция, Армения и Таурусъ въ М. Азия. Новъ е 
за Балкански полуостровъ. НамБрена при Преображенски 

„ манастиръ на 8. УШ. 1928.; 2. ЕпеПа ади!атгъх НБ. 
(2261), 3- Згапгориз Гад! Е. (796). 4: Ргопеа за- 

: с спудайз Аск. (1159). 

15. Х.--Съобщи следнитЪ видове пеперуди отъ Търново: 
„1. Воагл!а таео!1саг!а Арп. (3899). За Европа. намЪ- 
рена за пръвъ пжть отъ Д-ръ Бурешъ въ Станимака, после 
отъ Д. Илчевъ при Айтосъ. При Преображенски манастиръ 
8. УШ. 1918.; 2. Амр! ?руга ег!орода НЗ. (2042): 3. Вгу- 
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ор! Па а!дае. (1592); 4. М1сга ро! удгат та Пир. (2417. 
Новъ за България видъ, 3 екз. при Преобр. манастиръ 
25. УП. и 8. УШ. 1928 г. 

22.Х1.1929 -- Показа уловенитЪ въ Търново, Преобра- 
женски манастиръ на 9. УШ. 1928 год. видове: 1. 57 пи га 
пегуоза уаг. агдеп асеа Нз. (1115), 2. | ецсапта 
оБзо!ега НЬ. (1936) новъ за България. 3. Негл! па 
дег! уа! 15 НЬ. (2800).4. Спорпоз уаг!едаба у. с! тБа- 
|агра МШ. 3948. 5. Ас1даПа оБзо!еагта КБЬг. (3010). 

6. ХП. 1928. Съобщи видоветЬ ловени въ Търново: 
1. Сгап!орпога Паиз!г! Е: (1107), известна до сега само 
отъ Сливенъ. 2. Матез! га сПгу зохопа Вкп. (1513). 3. 
Матез! га зегепа Е. (1514). 4. С арице а! 5! пез 
Вгапт. (2017). 

17.1.1929. - Показа уловенигЬ отъ него въ централния 
Балканъ на 11.М1.1928 г. ЕгеБ!а сего НБЬ. уаг. рпогсуз 
Енг. (276) и Соепопутр!Нна ПрНноп Кон. (443) както и 
новия за фауната на България видь Нер!а! из Пес(а Г. 
(4743), уловенъ при туристическата хижа Юмрукъ-чалъ на 
12. УП. 1928. Този видъ е обикновенъ за централна и северна 
Европа. 

24.11.1929. - Съобщи следнитЪ пеперуди отъ Търново: 
1. Са!осатра ехо!ега. Г., Ех. |.) 14. М. - 29.М0.1928. - | 
2. Рзецдоегрпа ргиава НШтп. Преобр. манаст. 12. У|. 

928, - 3. Ас1даПа 1псапага |. Преобр. м. 8. УШ. 928. -- 
4. Ас!даПа зиБтиГа а г. Преобр. м. 8: МШ. 928. 
5, "Асгда!| Ка тага! перипсЕа(а Сбге.  Преобр, па 
1. М1. 928 г. парка, а 

14.11.1929. -- Показа Гусаепа езсНег! НЬ. (612), Уло- 
вена отъ Илчевъ въ центр. Родопи -- Дьовленъ на 24. У!. 
1924 и опредЪлена и публикувана отъ него погръшно като 
другъ видъ, въЪроятно Г. 1сагиз Кой. ; 

21.1.1929. -- Два вида дневни пеперуди: - 1. Гампр!- 
дез Бое сив Г. (529), уловенъ въ Търново. (Преображен- 
ски манастиръ) на 8. УШ. 1928, много ръдъкъ въ България. 
- 2. | усаепа адтеиз Езр. (619) 1 и! Ф екз. уловени 
сжщо на 8. МШ. 1928 при Търново (Преобр. мръ) -- 3. Гу- 
саепа адтейиз Езр. уаг. Ютраг! 1 Егг. Този последния 
прилича на Г. датоп з<Н Г. Илчевъ го е ОПЕЗр отъ 
РодопитЪ грЪшно като такъвъ. : 

7.Ш. 1929. - Показа Незрег!га <«Тпагае Кт: (/0Ф. 
Два екземпляра уловени отъ Д. Илчевъ при гара Крупникъ 
въ Кресненското дефиле, по Мелашевска пл. на 2. и 
5. МП. 1917 година. За Българ. известенъ отъ Сливенъ КЪМ.” 
5. Г (СК). Гръшни находища: София и Русе (по 1Ь.). Раз- 
пространенъ въ ю. Русия, Мала Азия, Кюрдистанъ, Турция 
(Одринъ) и България. ай 
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25. |М. 1929. -- Съобщи следнитЬ нови за България ви- 
дове пеперуди: 1. Асгтоера дгап!ейа Егейзсв., намЪрена въ 
малката пещера при ДрЪновски манастиръ на 27. УП. 1928. 
2. Огп!х зсо 1 сеПа зи, уловена при Търново (Пре- 
ображенски манастиръ) на 9. УШ. 1928. -- 3. Со!еорПога 
сопугхае 7. при Търново 10. МП. 1928. - 4. Хванатата въ 
княжевската борова гора на 9. |. 1928 под. кората на джбъ 
Пергеззаг!а а! БТ рипс е Па Но. 

26. |Х. 1929. -- Говсри за екскурзията си по. Алис -Ботушъ 
пл. на 16. - 22. М. н. г. и показа нЪкои нови за България 
пеперуди. - 1. КеПпега Котмтагоу! Свг. (760) нова за 
Европа; Адго! 15 с! пегеа НЬ. (1347); Пап: Ноеста 5! 
Гепез НЬ. (1556); Саоса!а ецгуснеа ТП. (2714); Еш- 
сп! ог! в ризби!ака. Нштп. у. пеграгта Н5. (2879); | агеп- 

опа пеБи!ага Тг. (3399); Безз1а сВгуз! 4 Е ог т!5 
Езр. (4627); както и следнитЪ по-рЪъдки въ България видове: 
Незрег!та геззе Пит НЬ. (695); С|еорпапа де|еап! 
Рир. (2211); Мегороп!а уезрегга! 15 Нь. (2496), Оггн о- 
|уЕНа соагс аба Е. (3150) и! агеп! Та арЕава НЬ. (3331). 

Единъ екземпляръ е опредЪленъ като Ма|асозота 
пешзЕгТа |. аБ. ги о-ип! со! ог (956),. обаче. по цвЪъта и 
формата на крилата си показва нЪкои особености, които го 
издаватъ като много интересенъ. обектъ. 

10. Х. 1929 -- Съобщи намЪрения отъ него презъ нощенъ 
ловъ на лампа въ Владайското дефиле много рЪдъкъ. видъ 
Гагеп! та Бадтава НЬ. (3494) на 20: 1М. 1929. ; 

Сжщо и слЪднитЬ събирани отъ него въ та зноно: 
„М1сго- Гер! дорега, опредълени отъ Сар!. Едум. Меу- 
ге въ Лондонъ: нова за Европа ЗЕадта!орНога 
зитр:позе Па ед. (3613), извъстна отъ Сирия. Нови за 
"България: Сперпазта сопзрегзапа Оопа|. (1613), 
„ СперПпазта тпсапапа хз!ерП., Апс!!!5 ирирапа Тг: 
(2279), бстнг!з ридог! пе На Мокн. (3452) извЪстна отъ 
Сарепта, ю. з. Русия, с! г! 5 дагауаеШа Хе. (3466), 
бс! 1 Нг! 5 рагуеНа Н. 5. (3475), спсащци ип!рипс- 
сеНа 7. (3803). - 

Ново находище: Рпа!оп!а ригригапа Н.5. (1786), 
Газре! гезта ротопеЦа Г. (2257), Се! еспта аси! па- 
геШа З1пс. (2688), Кесигуагта ешсаеПа С. (2873), 
Кесоигуаг!а папеПа Но. (2874), Со!еорПога 11 тоз5!- 
репеШа Рир. (3641), Со!еорпога п!агсеШа з5рП. 
(3664), Со! еорНога зр!5з!согп?з Нам. (3680), Мопор!5 
1теШа НЬ. (4529). 

„17. Х. 1929. - Съобщи видоветЪ пеперуди отъ Търново: 
1 Пгуштопа у!Еайа ЗЖаг. (802) уловена въ Търново, 
Преобр. мръ на лампа на 31. УП. 1929. До сега известенъ 
отъ Сливенъ Общо разпространение: Кроация и Таурусъ. 2. 

В 
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Ер! пецгопга рори!аг1з Е. (1439), при Търново мЪст- 
ностъьта Селифоръ на 7. Х. 1929, 4 екз. 3. Вгуор! а гар- 
:гси!а НЬ. аБ. десер! г! си!а НЬ. (1578). Преобр. монас 
тиръ 29. УП. 1929 -- 5 екз. Изв. отъ Бургасъ. 4. Ер|зета 
а! аис! па Ер. аБ. Еегз! па Маг. (1737) Дервента 8. Х. 1929, 
2 екз. и Царевецъ 2 екз. 5. Спаг!р!ега у!г:дапа Ма!5Н. 

24. Х. 1929. Съобщи слЪднитЪ уловени. отъ него видове 
пеперуди при Търново: 1. Мадора зайса 15 5<НИ#, новъ 
за България, Търново при Преображ. монастиръ 11. У1. 1929. 
Разпространенъ въ ср. Европа, ю. и сев. Русия, Билбао въ. 
Испания, южна Франция, с. и ц. Италия, Далмация, Арме- 
ния, с. изт. Персия, Япония. Единственъ видъ отъ рода 
Мадора срещащъ се въ Европа. 2. Гемпоп! Ба! сап!са 
Н.5, (1019) Селифоръ при Търново 7. Х. 1929, 1 Ф екз. 3. 
Рег!зотепа саес! депа Рода (1029) Дервента 8.Х. 1929. 
1 7 екз. 

31. Х. 1929. -- Събщава следнитЬ ловени въ Българска 
Македония презъ УМ. 1929 год. видове: 1. ХПот!аез соп- 
зр с Паг!з Г. аБ. пе!а!ецса Мел. (2183) при Генералъ 
Тодорово. 2. Ху!оп!д4ез сопзр! с Паг!зв Г. аБ. | п:ег- 
пед?та Тищ (2183) 3. Са! ор!5вгга ригригеойазстаса “ 
РШег (1846), БЪласица. 4. Ог топ!а г! таси!а Езр. (806) 
5. Адаго! 15 с! пегеа НЬ. (1347). | 

21. Х1. 1929. -- Показа следнитЪ видове пеперуди ловени 
съ лампа нз Витоша на 12. УП. 1929 на височина 1500 м. 
надъ Вълчата скала: 1 Адго! 15 5" 1ач!а Тг. аБ. маг-. 
тогеа Сгаз!еп (1119) Разпространенъ въ централна и 
северна Европа. 2. Адго! 15 с!пегеа НЬ. (1348). новъ 
видъ за Витоша и за стара България изобщо. 3. Пап-. 
гпоеста саез!а Вк!. (1539), новъ видъ за стара България. | 
4. Надепа па! Пага! На. (1677), планински видъ. 

Чепишевъ В. 

21. Х. 1929. - Тази пролЪть лукътъъ АП ит сера, на 
много мЪста изъ страната бЪ нападнатъ отъ ларвитЪ на едно 
хоботно бръмбарче Сеп оггНупсНиз зи: шгай 5 Еаг. 

Горното бръмбарче до сега не е съобщавано въ на- 
шата ентомологична литература, ето защо може да го смъЪ- 
таме за единъ новъ видъ и сжщевременно новъ неприятель . 
по лука у насъ. ЛарвитЬ сж бЪли, блЪстящи червейчета, 
безъ крака, покрити съ много малки рЪдки власинки и съ 
свЪтло кафява до жълта главичка. За да се проследи био- 
логията на бръмбарчето, поставихме подъ наблюдение на 
14. У. т. г. нЪколко стърка лукъ отъ Горно-ОрЪховско, на- 
паднати отъ ларвитЬ му. На 19 М! т. г. се излюпиха 15 
бръмбарчета, а на 22 още 10 такива. Отъ тЪхъ поставихме 
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при ново насаждане на здравъ лукъ 12 екземпляра, чийто 
животъ се проследява и до сега. 

Въ общи черти бръмбарчето е 2:5--3 мм. голбмо безъ 
хоботчето, което е доста дълго и тънко. Има черно тЪло, 
покрито съ малки власинки и свЪтли люспици които му при- 
даватъ землесто-сивъ цвЪтъ, съ много характерна бЪла ли- 
ния, която минава по срЪдата на главата, щита и шева на 
елитритЪ. Щита е ситно пунктиранъ и изпъстренъ съ рЪдки 
и малки свЪтли власинки, а елитритЪ точковидно набраз- 
дени. Долната страна на тЪлото му е свЪтло-сива, 

Вредата, която нанася възрастното бръмбарче е незна- 
чителна въ сравнение съ тази, която причиняватъ неговитЪ 
ларви. ТЪ изядать цБлага месеста часть на листата (перата) 
на лука като оставатъ само паренхимата и по такъвъ на- 
чинъ ги повреждатъ, а отъ друга страна обстоятелството, че. 
въ едно луково перо може да има по нЪколко ларвички, 
лука става негоденъ за храна, Още повече, извЪстно е, какво 
на пролЪть луковитЬ пера се употребяватъ главно за храна, 
като салата, за готвене и пр. 

И следъ като се проследи по такъвъ начинъ напълно 
биологията на този неприятель, възможно е да се доберемъ 
до много интересни данни. 

Чорбаджиевъ П. 

9. 11. 1928. Докладва за рапичния бръмбаръ Еп! о то5- 
се з адопта1з Ра. и въпроса за борбата съ него. 

"Сжщо за ентомологичната служба въ Опитната станция, 
като прочете стария си докладъ, по който Дружеството има 
протоколно решение. По тоя въпросъ да се пише само до 
Циристерствато, като се приложи доклада на Чорбаджиевъ. 
„23. П. 1928. Ри оБ1из гподорепзта АрН. отъ хижа 

„Алеко“, ЕрПез! а Киеспп!еПа Гей по брашното и Тог- 
так ушдапа Г. уаг. поу. съ зелено жълти крила. 

8. Ш. 1928. ВрЪдни Мкго!ердорега отъ рода Гропотеша: 
Троп. паПпеиз 21. въ събрани пашкули, Гроп. радеПиз Г. въ 
пръснати пашкули и Гроп. гогейцз. -- по върбит+. 

19. |У. 1928. Говори за резултатитЬ отъ борбата съ ра- 
пичния бръмбаръ. РезултатитЬ били повече отъ добри. Ра- 
пицата е почти изцБло спасена. Най-много 15/, е постра- 
дала. Борбата се е водила, както съ механични, тъй и съ хи- 
мични срЪдства. МеханичнитЪ сж се оказали твърде ефикасни. 

14. У1. 1928. Докладва за програмата на ГМ Междунаро- 
денъ ентомологически конгресъ въ северна Америка (Итака). 

20.1Х.928. -- Реферира за участието си въ !М. Междунар- 
„ ентомол. конгресъ въ „Иаса (Съед. Щати). 

27.1Х.928. - Показа различни насЕкоми, събрани лично 
отъ него отъ околноститЬ на Ласа и Вашингтонъ. 
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4.Х.928. - Съобщи за следнитЪ видове рЪдки пеперуди 
отъ България: 1. Рзодоз Берт дагта НЬ. отъ Пиринъ -- 
2. бого: Пг?риз геуауапиз ос, отъ Сливенъ.--3. Нее- 
годепеа азеШа з< ИН. отъ Чаталка. - 4. | Боза то- 
гоз! па отъ Пиринъ. Съобщава за вредната пеперуда Тог- 
их Бегатапп!апа Г., нападнала въ голбмо количество 
листата на младитЪ клончета на розитъЪ въ Самоковъ. Пепе- 
рудитЬ се излюпили между 15.-20.М1929. Съобщи за бръм- 
бара отъ сем. р!дае (корояди): ЕзЕепоБогиз регг!5! 
Спар., намЪренъ по сухитЬ недебели клони на Сойпиз сод- 
атапа Г. (Бсор.) -- смрадлика или тетрия при Г.-ОрЪховица и 
Обр. Чифликъ край гр. Русе. Споредъ Кейег, този короядъ 
е намЪренъ само по О|еа ецгораеа и Рез ас!а |еге- 
Бтп: Низ отъ Корсика, Херцеговина, Сирия и Транзкавказъ. 

8.Х1.928.-Съобщи за нЪкои свои наблюдения върху ра- 
пичния бръ мбаръ Епвотозсе! 15 адоп! 9! РаП., напра- 
вени въ околноститЬ на с. Павликени презъ м. октомври 928. 
Поради голЪмата суша бръмбаритЪ не бЪха излЪзли отъ 
Земята до 12 октомври. Излизането имъ започна следъ като 
паднаха първитЪ есенни дъждове. При наблюденията, напра- 
вени на 25 и 26 октомври, бръмбаритЪ вече бЪха излЪзли 
масово и хвърчаха презъ топлитЪ часове на деня, като нЪкои 
се издигаха и доста на високо. Тукъ-таме се забелЪзваха 
екземпляри въ копулация, но яйца още нЪмаше снесени. 
Отъ пренесенитЬ въ София екземпляри яйценосенето започна 
наскоро. 

14.Х1.928. -- Съобщи: 1. За паразититЪ на царевичната 
пеперуда Ругацз Е а пиБт!аг?з НЬ., отъ които въ България 
сж намЪрени браконида М! сгоБгасоп Бгеу!согп! 5 ММез- 
тае!. и тахината ГудеПа зеп! 15 Медеп. 2. За намбрения 
оть него новъ за науката бръмбаръ отъ семейството на ко- 
роядитЪ ()рдае) по ясена въ Габровско и Берковския бал- 
канъ. Бръмбара е даденъ за диагноза и публикуване на ен-| 
томолога Н. Еддегз, който го е наименовалъ РН! !еор?- 
Ерогиз пиг! са ив п. з5р. 

15. Х. 1928 -- Реферира върху вреднитЬ насЪкоми, 
които нападатъ изъ складоветЬ съ зърнени храни и по браш- 
ното въ България.--Пеперуди: - Руга !з РГагпаз Г. 
Р!од1а 1п!:егрипсе Па НЬ., ЕрНез! !а еи еПа НБ., 
ЕрНез! а Кцепп:еШПа 2еП., 51: оЕ года сегеа! е! а 
ОПу., Т! пеа дгапеШа Г., Т! пео!а Б1 зе 1еПа Ншпте!., 
Епдгоз!15, Тас!еШа ос. Т1пеа ре опеПа, Е.;. 
Бръмбари: - Тгодоз Ша папг! ап! са Г., Гаето- 
ри! аешз Геггиа!пешв ЗХерн., 511 уапиз зиг! пат еп! 5 
Е. АпоПит рапсеш тт, 1, РЕзпиз Рог Е Теперпие 
мпоПНЕог Г. Тг! Бойит сопЕизит Опу, Саепосогве 
дергевза Е, Багта р151Е., Гагта |епез Воб, Еата 
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аготагтиз, Е. Са!апдга дгапаг!а Г. и Са! ападга 
спиш аев Г. | 

6. ХП. 1928. - Съобщава: - 1. Ара:е сарис! па Г. 
(сем. Воз!: г! сА7дае, дървогризачи), въ сърцевината на 
две годишнитЪ клончета на черници и е причинилъ из- 

„ съхването имъ. Заедно съ него въ сжщитЪ клончета е нам - 
рено и ципокрилото: Ретпрпгедоп |е+пуег. -- 2. 5! по- 
ху!оп зехдепбавит О!|., въ стъблото на лоза нападната 
отъ Ап! в опдгиз Я!зраг отъ Орхание и 3. Ро!урНуПа- 
ГиПо Г. (бсагаБаедае) се е появилъ по овощнитЪ дървета : 
въ Царско село, Чирпанско. 

- 13. ХП. 928. Съобщи за: 1. Бръмбари Погсайдй!оп ре-. 
дез; ге Рода. -- наблюдаванъ да напада листата на овеса 
при с. Козлуджа (Варненско), на 2. М1. 1927 г. 2. АмтрП!- 
сота паг ез Епу. -- Нападналъ е въ голбми количества 

класоветъ на ржжьта и дивия синапъ около с. Айданово 
“ (Пазарджишко), на 20 май 1928 година. 3. Номто!орПа 
зр. Нападналъ е листата на лозитБЬ и овощнитЬ дървета 
главно сливитБ при село Манастирище (Софийско), на 21. 
М. 927 г.. 4. Крупси ез зег!сеиз НЬс!. НамЪренъ въ 
околноститЪ на гр. Бургасъ на 25. |У. 924 г. Споредъ Хауодзку, 
този бръмбаръ снася яйцата си въ фуниовидно завититЪ 
листа на бука, нападнатъ отъ < Сръмоара А Е е!абиз п!- 

„Бешз осор. 

27. ХП. 1928 Съобщи нЪкой свой наблюдения върху 
партеногенезиса у нъкои Мкгоердорега -- Ппе!4ае. 

4. 1. 1929. Показа: 1. екземпляри отъ Спегосатра 
р Е уосатра, като много-малко изменчивъ видъ отъ Ро- 
допитЪ -- чепеларско и 2. една щитоносна въшка по ака- 
циитъ НТопазр! 5 за с!5. Въ дървото намбрихъ нЪка- 
къвъ екземпляръ отъ Медас Иез. 

17.1.929. -- Споредъ най-точни опредЪления отъ рода 
Ржуорногиз ()р1дае, Со!.), възъ основа на досегашнитЪ изуч- 
вания въ България се срЪщатъ само видоветЪ: 1. Р|Еуорй- 
срогив р! Е уодгарнНивз Ка!г., намбренъ е въ всички наши 
планини: Рила, РодопитЪ, Витоша, Пиринъ и Стара Планина, 
по елха, смърчъ, лариксъ, черна мура и клекъ. СЪв. му 
форма: РЕуорйЕ Ногиз п! сгодгариз |., съобщаванъ 
по-рано отъ всички бъл. ентомолози, въ България не се срЪща. 

то оо-- 2. РруорНЕНогиз ИсПЕепзбетпт! Ка!г. се срЪща само 
въ Пиринъ по черна мура, бЪлъ боръ и бЪла ела. Съобще- 
ното отъ г. М. Русковъ за околноститЬ на София е погрЪшно. 
ВЪроятно той е намврилъ близкия му видъ Р. а аБгаЕиз 
Еспп. -- 3. Риуорнтогиз даБгайиз Ес!Н. въ околноститЪ на 

„ София и Рила (Чамъ курия) по черния боръ. Съобщения 
оть Ал. К. ДрЪновски видъ Р! уорНЕНогиз ехси!рЕшз 



; до сега нее „намбренъ. въ ри 
с ката, която направихъ, той е вида даганиз.5 

14.1.929. -- Показа статията на Зкейуад. върху мм онгр 
въ Итака въ списанието Апгедег г. бспедйпазкип: 3: 
лага да се преведе тая статия. иева Дое 

за 

121:1:929. -- Чете глава! отъ. законопроекта. за расти-. 
телната защита: подеси и неприятели по Растелан 

„ танския наученъ. комитетъ за номенклатурата. въ енто 
„ Ната Дт рагуваа рак се - : 



С ОДРЕРА сини 
7 х 

Ц / г, 1 

Б. Специална часть -- Оригинални статии. 

ИЗЪ БИОЛОГИЯТА НА СИВАТА ЛИВАДНА ПЕПЕРУДА 

ГОХОЗТЕСЕ (РНГУСТАЕМООЕЗ) ЗПСТКАШВЗ г. ВЪ БЪЛГА- 

РИЯ И СРЪДСТВА ЗА БОРБА СЬ НЕЯ. 

отъ Пенчо ДрЪнски 

по ОВЕЕ ГМЕ ВУОГОСЕ ПЕР ГОХОБТЕСЕ (РНУСТАЕМООЕ5) 
< | 5ПСТСА5 г. Ия ВПГаВНЕН. 

уоп Р. ОгепзКку -- зойа 

Когато презъ м. августъ 1929 г. се получи първото съ- 
общение въ Царската Ентомологична Станция за появяването 
на милиарди черни гжсенички, които нападнали и унищо- 
жили особено бостанитЪ, тютюнищата, памука, сусама и пр. 
въ Харманлийско, никой нищо още не знаеше у насъ за 
предстоящата напасть отъ тия гжсенички. - При единъ раз- 
говоръ съ г. П. Чорбаджиевъ -- началникъ на Ентомо- 
логичната секция при Софийската Опитна ЗемледЪлска стан- 
ция научихъ, че и въ неговата секция сжщо по това време 
постмпили сведения за масовото появяване на гжсеничкитБ 
на сизата ливадна пеперудка и че сега се разисквалъ въ- 
проса какви мЪрки да се взематъ срещу тЪхъ. 

Ясно е, че се касаеше за едно внезапно масово появя- 
ване на гжсеници, които унищожаватъ всичко зелено каквото, 
имъ попадне. Но до като се опомнимъ и вземемъ първитЪ 
мЪрки срещу появилата се напасть, почнахме да четемъ изъ 
вестницитЪ, че цЪли пълчища гжсеници се движели изъ по- 
лето, по желЪзопжтни линии и шосета, спирали влакове ит. н. 

„ Влака отъ Ломъ е спиранъ на два пжти: - въ Фердинадско 
и Врачанско, влакчето Сарамбей--Лжджене сжщо е спи- 
ранъ при Чуката. -- Следъ това гжсеницитЪ повидимумо 
като че ли изчезнаха и временно престанаха да бждатъь 
предметъ на разговоръ и тема на вестникарски съобщения. 
- Но не се мина много, появиха се милиарди малки пепе- 
рудки, които изпълниха въздуха, полето, селата, градовет+. 
А по високитъЬ лампи-слънца на София вечерь орляци отъ 
тЪзи пеперудки се събираха, привличани отъ силната свЪт- 
лина. НавсЪкжде бЪше препълнено отъ тЪхъ. И всЪки се пи- 
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таше: -- Какво е това чудо? -- Какви сж тия пеперудки? 
Това бЪше по жътва и презъ най-голбмитЬ горещини. 

НивитЪ пожълтели, скоро се пожънаха и оголЪха. Останаха 
да се зеленеятъ само царевицитЬ и като отдЪлни зелени 
петна бустанитЪ и луцернитЪ. А пеперудкитЪ продължаваха 
да летятъ навсЪкжде. 

Не се мина много време отъ това масово летене на 
малкитъ пеперудки, въ началото на м. септемрии се дигна 
наново тревога: -- спасявайтЪ бостанигЬ отъ гжсенички, оти- 
доха луцернитЪ. И тръгнаха пакъ гжсеницитБ, особено презъ 
м, септемвии. Опасоха много бустани, унищожикха всчки луц- 
ерни, нанесоха за милиони щети. Незасегнати останаха само 
царевицитЪ. 

Взеха се мЪрки за спиране на злото, за унищожаване 
на милиардитЪ гжсенички. ЛуцернитЪ и другитЪ още залени 
култури почнаха да се пръскатъ съ бариевъ хлоритъ и 
парижка зеленина за да се тровятъ гжсеницитЬ. Но дойдоха Е 
дъждове, не помогна. ГжсеничкитЬ спокойно се ухраниха. 
Дойдоха и първитЬ студове въ началото на м. октомври. 
ГжсеничкитЪ престанаха да ядътъ и ухранени вече, почнаха 
да се заравятъ въ земята. 

И сега гжсениччитЪ въ своитБ удобни пъшкулчета спо- 
койно почиватъ подъ земята, запазени добре ОТЪ влага, 

студъ и задаватъ голЪмъ страхъ на патилия вече стопанинъ. 
„-- Какво ще стане, ако тия гжсенички излезатъ наново на- 
пролЪть и нападнатъ културитЬ? Нищо нЪма да пощадятъ. 
Всичко ще унищожатъ. 

ж жк 

Тази е накратко картината на тазлЪтошната напасть 
отъ гжсеничкитъ на сивата ливадна пеперуда - 
Гохоз!еде (РН!ус! аеподез) 5: 1 с! ! са! 15 Г. Нейното ма- 
сово и стихийно появяване презъ лЪтото но 1929 година въ 
цЪла България даде поводъ да се заематъ специалиститЬ съ 

нейното проучване, за да се предотвратятъ и избЪгнатъ бж- 
дащитЪ нейни масови нападения. ; 

Царската Ентомологична Станция -- София, задачата 
на която е да изучава България въ ентомологично отноше- 
ние и главно да изучи вреднитБ по кулгтурнитЪ растения и 
домашнитЪ животни насЪкоми, както и срЪдствата за борба 
съ тЪхъ, още съ появяването на първитЬ гжсеници презъ 
м. юли се зае съ изучаване живота на тая пеперуда и 
срЪдствата за унищожаването й. 

Като материялъ за изучване на тая пеперуда и за на- 
писване настоящата студия послужиха материялитЪ, пращани ни: 

отъ разни краища на страната, главно отъ южна България 
(харманлийско) и после неизчерпаемия материалъ,| който 
имахме непосрЪдственно тукъ въ Софийско, главно царско, с 
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имение Врана. Тукъ въ парка Врана се приложиха и извест- 
ни срЪдства за унищожаване на тия гжсеници. 

РезултатитЪ отъ всички тЪзи изучвания сж много поу- 
чителни и тЪ ще допринесатъ твърде много за опознаване 
на тая пеперуда и разяснение на много въпроси, свързани 

„съ нейния животъ, нейната биология, както и за срЪд- 

1 

ствата за борба съ нея. -- Тия резултати ще изложимъ въ 
следующитЬ нЪколко страници, за да послужать и като 
отговоръ на многобройнитЪ запитвания, отправени къмъ 
Царската Ентомологична Станция - София за живота, вре- 
дитБ и борбата съ тая пеперудка, която така неочаквано, 
бихъ казалъ изъ засада, нападна всички наши земледЪлски 
култури безъ изключение това лЪто. 

НастоящитЬЪ бележки съдържатъ: 1. Сведения за раз- 
пространението и масовото й появяване въ България; 2. Био- 
логия: развитие, храна и неприятели; 3. СрЪдства за борба 
и 4. Литература. 

1 Сведение за разпространението и масовото появя- 
ване на сивата ливадна пеперудка въ България. 

Сивата ливадна пеперудка -- Гохоседе (РМусгаеподез) 
5пснсайз |. е отдавна и добре известенъ видъ, познатъ и на 

нашия земледЪлецъ. -- Тая пеперудка принадлежи къмъ 
числото на тия неприятели, вредата отъ които е ясна и оче- 
вилна за всекиго, тъй като гжсеницитЪ й се хранятъ съ вси- 
чко зелено, безъ разлика и унищожаватъ всичко. 

Сивата ливадна пзперудка принадлежи къмъ подсем. ог- 
невки (Ругаизйпае) отъ групата (Мсго!ер!4орега.) -- Тя има 
доста широко разпространение въ Европа и Азия. Центъра 
на нейното разпространение сж юго-източна “Европа и юго- 
западна Азия и масово най-често се явява именно тукъ. Бал- 
кански полуостровъ и България като че ли заематъ най-цен-. 
трално мЪсто въ нейното разпространение. 

У насъ въ България, ако се сжди по публикуванитЪ до 
сега приноси по пеперудната ни фауна, тя е обикновенъ 
видъ навсЪкжде и ежегодно. Обаче не всЪка година се явява 
масово въ голБми количества. Но затова, когато се яви ма- 
сово, тя причинява голЪми щети, въ зависимость отъ Ние 
туритЪ, които напада и унищожава. 

"Какви метеорологически и особено биологически при- 
чини и условия способствуватъ за нейното масово появяване-- 
до сега малко се знае. Ако се сжди по обстоятелството, че 
презъ 1929 година тя се яви масово и повсемЪстно следъ 
една студена зима, може да се каже, че биологическитЪ 

- условия, въ това число най-веЧе нейнитЪ неприятели и пара- 
зити, сж изиграли най-гголЪмата роль за тЪхното масово 
появяване. ТЪхнитЪ паразити, сведения за които ще дадемъ 
малко по-после, сж ихнеумони отъ оситЪ (Нутепореега) и 
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тахини отъ мухитЬ (Орвега). ПървитЪ зимуватъ като кака- 
види и най-въЪроятно е че тия какавиди, както и какавидитЪ 

на всички ихнеумониди, мжчно изтрайватъ на голбмитЪ сту-. 
дове. ВторитЪ зимуватъ като личинки въ самитЪ гжсеници 
и напролЪть отъ пъшкулчетата на тия гжсеници излизатъ не 
пеперудки, а мухи. Най-вЪроятно е, че болнитЬ и заразени. 
гжмсеници сжщо не сж могли да утраятъ на голбмитЪ студове, 
измиратъ, а заедно съ тЪхъ измиратъ и недоразвититЪ личинки 
на паразита. Съунищожаване на паразититЪ следствие на зим- 
нитЬ студове, много естествено е следъ това да се развиятъ 
пеперудкитЪ и гжсеницитЪ на сивата ливадна пеперудка въ. 

въ голбми количества, още повече че тя е способна бърже 
да се размножава и дава 2, а понЪкога, както бЪ това лЪто, 
и 3 поколения. И при липса на паразититБ, които въ слу- 
чая играятъ ролята на стражъ, който се грижи за въдворя- 
ване равновЪсието въ природата, много естественно е тЪ да 
се развиятъ масово и чувствително да засегнатъ земледъл- 
скитЬ култури. 

Отъ сведенията, които можахме да съберемъ за масовото 
появяване на сивата ливадна пеперудка у насъ въ България, - 

можемъ да кажемъ следното: 1 Кратки сведения за първото 

масово появяване на гжсеницитЪ на тая пеперуда презъ Зад 
година намираме въ студията на Рго!. Ог Н. КеБе!!), 
кждето се говори, че тия гжсеници сж се появили въ голбми 
количества въ дунавска България по културнитЪ растения и 
„именно по царевицата“ (патепШсп Май). 

2. За второ масово появяване на тия гжсеници имаме 
само устни сведения, споредъ които въ 1911 година тЪ сж 
нападнали масово културитЬ въ южна България, особено 
цвЪклото и градинитЪ (бустанитЪ). 

3. За трети пжть масовото появяване на гжсеницитЪ 
на тая пеперуда съ положителность е наблюдавано презъ 
1921 година въ цЪла юго-източна България. Това масово 
появяване биде описано отъ г. г. Проф. С. А. Мокр- 
жецки?) и Ал К. ДрЪновски?) въ две хубави статии 

и единъ хвърчащъ листь. 
4. Последното масово появяване на сивата ливадна пепе- 

рудка наблюдавахме презъ лЪтото и есеньта на последната 1929 
г. ЦЪла България бЪше засЪгната отъ тая мака пеперуда, гжсе- 
ничкитЪ на която можаха да нанесатъ чувствителни повреди по 
земледЪлскитЪ култури, които възлизатъ на милиони. Спо- 

1) КеБе! О-гН. - 5ифеп пЬег де Гер!дор!егепташпа дег Ва!- 
Кашапдег. Аппаепдег К. К. Нанг!15!. Ной тизешт. В. ХУШ. УМеп 1903, р. 

2) Мокржецки Проф. С. А. - Ливадната пеперуда и 
мЪркитЪ за борба съ нея. Сп. ЗемледЪлие, год. ХХМ1, кн. 4, София 1922. 
стр. 54--56. 

3) ДръЪновски Ал. К. - Жълто-сивата ливадна пеперуща и 
борбата; съ нея. Сведения по земледЪлието, год. П, бр. 7/8, Сори 1920: 

4, 
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редъ сведенията, само единъ стопанинъ на бустанъ въ Горно- 
ОрЪховско има надъ 700,000 лв. загуби, причинени отъ тия гжсе- 
нички. -- Извънъ България презъ сжщата година тия гжсе- 
ници масово сж се появили въ Румжния, Сърбия, включи- 
телно и Македония. Макаръ и да нЪмаме сведения за поя- 

вяването имъ въ останалитЬ страни на Балкански полуо- 
стровъ, можеда се предположи, че ги е имало и въ турска и 
бЪломорска Тракия и Гърция. 

П. Биология. 

1. Развитие. -- Тукъ ние ще се спремъ само на фак- 
тически наблюдения и данни, нЪкой отъ които, безъ да се 
гледа, че сж откжслечни и непълни, ще изнесемъ, тъй като 
иматъ опредЪлено значение за мЪркитЪ, които трЪбва да се 
взематъ въ предстоящата борба съ тоя неприятель. 

| Преди всичко, наблюдения за кога какавидиратъ прези- 
мувалитЪ гжсеници подъ земята, колко време прекарватъ въ 
тая стадия, както и за всички други биологически явления 
въ връзка съ това презимувало поколение, за се| а липсватъ 
за страната ни и сведения за тЪхъ можемъ да черпимъ само 
отъ чуждата литература, до колкото, разбира се ги има и тамъ. 

Кога точно у насъ се явяватъ рано На пролЪть първитъ 
пеперуди? -- г. Ал. К. ДрЪновски!) по тоя въпросъ пише: 
„Пеперудката се появява и хвърка у насъ годишно само въ 
два периода, т.е. тя има две поколения, първото отъ които 
започва оть началото до май и трае до края на юни, вто- 
рото отъ края на юни до срЪдата на септември. Значи, 
става застигване на дветЬ поколения.“ 

г. Проф. С. А. Мокржецки 1) по сжшия въпросъ дава 
следнитЬ сведения: - „Първото поколение на пеперудитъ 
хвърча презъ май и началото на юни и почнаха явно да 

- вредятъ презъ срЪдата на юни. ВлЪзоха въ земята къмъ 
20 юни.“ ра 

: Преведохме тия два цитати, за да потвърдимъ, че и през 
- пролБтьта на 1929 година първото поколение пеперудки 
трЪбва да е хвърчало презъ май и началото на юни. Пепе- 
рудкитЬ отъ това поколение сж останали незабелязани и 
необезпокоявани отъ никого сж снесли първото поколение 

„яйца, отъ които въ началото на м. юни имаме вече |-то по- 
коление гжсенички. 

Това |-о поколение гжсенички презъ 1929 година е оста- 
нало сжщо незабелязано. Никой не е обърналъ внимание на 
тЪхъ. Ако сждимъ по това обстоятелство, можемъ да допус- 

1) Жълто-сивата ливадна пеперуда и пр. - Сведения по земле- 
дЪлието, год. ! бр. 7 и 8. София 1921, стр. 10. 

1) Ливадната пеперуда и пр. -- Сп. ЗемедЪлие, год, ХХУ!. кн. 4., 
стр. 54. София 1922. 
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немъ че |-то поколение пеперудки снасятъ яйцата си по ди- 
ворастящитЪ растения и излупилитЪ се гжсенички нападатъ 
именно тЪхъ и израстватъ и се развиватъ за смЪтка на тЪхъ. Да 
ЗемледЪлскитЪ култури тЪ не сж засЪгнали.--Само така можемъ ту. 
да си обяснимъ факта, че никой не е обърналъ внимание на 
тия гжсенички. -- Много важно е съ положителность да се 
установи кжде именно първитЪ пеперудки снасятъ яйцата 
си и ако се установи, че тия яйца се снасятъ, ако не изклю- 
чително, поне предимно по диворастящитЪ растения, свое- 
временно бихме могли да вземемъ ефикасни мЪрки, за да : 
намалимъ, ако не и съвсемъ да предотвратимъ злото. | 

Както и да е, добре ухранени гжсеничкитЪ отъ |-вото по-- 
коление къмъ края на месецъ юни се заравятъ въ земята и 
въ началото на м. юли имаме вече |-о0 поколение пе- 
перудки. Споредъ г. Ал. К. ДрЪновски у насъ това 
поколение пеперудки лети още въ края на м. юни, а спо- 
редъ г. Проф. С. А. Мокржецки въ началото на юли. 

Отъ тукъ почватъ и нашитЪ първи по-положителни све- 
дения за живота на тая пеперуда и историята й презъ лЪ- 
тото на 1929 година. Ето какво буквално гласи първото пис- < 
мено съобщение отъ Харманлийско за това П-о поколение “ 
пеперудки: - 

-- „При обиколката ми по селата намЪрихъ, че въ зем- 
лищата на с. с. Иерусалимово, ОрЪхово, Ешебелий, Ения и 
др. села въ Харманлийско и Свиленградско, следъ падналия 
дъждъ и въ нЪкои мЪста градушка, на 26 юли 1929 г. се 
появили извънредно голЪмо количество, неза- | 
помнено до сега, пепеляви пеперудки (к. н.), отъ и 
които сега нЪма, за да Ви поатя. Още по-грозно, следъ това 

се появиха червеи, отъ които Ви изпращамъ въ отдБлно ко- 
летче за изучване. ТГЪзи червеи сж въ извънредно голЪмо 
количество -- съ милиарди нападатъ нивитЬ, засЪти съ су- ГА 
самъ, памукъ, тютюнъ, бустанитЪ, а даже и черничевитЪ дър- с 
вета. Следъ като изсмучатъ соковетЬ на листата, даже и ка- Фра 
пичкитЬ на сусама, изядатъ и самия сусамъ, сжщо и на па- 
мука и пр. и всичко исъхва и унищожава.....“ (Изъ пис- 
мото на г. Ив. Минчевъ -- Свиленградъ, съ дата 13.М0.1929 г. 

Значи, това 1 поколение пеперудки, което презъ 1929 
година почти не е забелязано и за него се говори само по 
спомени, е снесло яйца, отъ които къмъ края на м. юли, а 
вЪроятно и по-рано (споредъ Проф. С. А. Мокржецки още 
отъ срЪдата на м. юли), почва излупването на |-то поколе- 
ние гжсенички, които. презъ тая година нападнаха въ голбми 
маси земедЪлскитЬ култури и причиниха значителни щети 
въ цБла България. Въ южна България, споредъ сведенията, 
тъ нападнаха главно; памука, тютюна, сусама и бустанскитЪ 
култури, а въ северна България -- цвеклото, бостанскитЪ и 
други култури. Благодарение на чувствителнитЬ повреди, “ 
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които тЬ причиниха на земледЪлеца, не само се заговори за 
тЪхъ, но и се създаде цЪла паника срЪдъ населението. -- 
Тая тревога бЪше особено голбма къмъ началото и срЪдата 
на м. августъ, когато П-то поколение гжсенички бЪше къмъ 
края на своето развитие. Преди да се зоровятъ и какавиди- 
ратъгжсеничкитЬ усилено се хранеха и унищожаваха бърже 
земледЪлскитЪ култури. ЦвЪтущитЪ зелени ниви съ памуци, 
тютюни и пр. преобръщаха на п-пелища. Отъ унищоженитЪ 
мЪста преминаваха по други незасегнати още мЪста и да- 
ваха видъ да станать истинско народно бедствие. 

До тукъ нашитЪ наблюдения за 1929 г. не се различаватъ 
отъ наблюденията на уважаемитЪ г. г. Проф. С. В. Мо- 
кржецки и Ал. К. ДрЪновски презъ 1921 година. 
Обаче, отъ тукъ нататъкъ нашитЪ наблюдения презъ 1929 
година не се схождатъ съ тия на поменатитЪ автори. До 
като презъ 1921 год. споредъ Проф. С. А. Мокржецки 
„гжсеницитЬ отъ П-то поколение отиватъ въ земята, кждето 
оставатъ да зимуватъ“, презъ 1929 година наблюдавахме 
съвсемъ цпруго: ОтгледванитЪ въ инсектариума на Царската 
Ентомологична Станция гжсенички отъ И-то поколение, про- 
изходящи отъ Харманлийско, какавидираха между 18 и 21 

августъ. А на полето въ Харманлийско, споредъ второто пис- 
мо на сжщия нашъ дописникъ г. Ив. Минчевъ, ето какво 
става: - „Въ допълнение на писмото ми отъ вчера, -- съ- 
общавамъ Ви, че червейтЪ -- гжсеници свиватъ своитЪ гнЪзда 
изъ памука, сусама и пр.“ (Изъ писмото на г. Ив. Минчевъ, 
Свиленградъ отъ 14.МШ.1929 г.). -- Значи и въ природата сж- 
щитЪ сж какавидирали нЪколко дена по-рано. 

Въ Софийско на полето наблюдавахме заравянето въ 
земята на тия гжсенички къмъ 20--25 азгустъ. Сжщо на тая 
дата се заравяха и хрисалидираха и гжсеничкитЬ въ инсек- 
тария на Царската Ентомологична Станция, произходящи 
отъ Софийско парка Врана. 

„ Хрисалидирането ставаше подъ повърхностьта на почвата 
подъ. буцитЪ пръсть, или малко заровени въ почвата, въ вер- 
тикални пашкулчета, изплетени отъ паяджина и облепени съ 
ситна пръсть. Тия тръбовидни пашкулчета сж дълги 2.5--3 
см. и широки 4--5м.м. Въ тЪхъ какавидата е повече отъ два 
пжти по-малка: дълга е 1.2-1.3 см. Отначало какавидата е 
блЪдо-кестенява, по-късно става по-тъмно-кестенява. Отлича- 

„ ватъ се по своята голбма подвижность. Обезпокосени, тЪ про- 
явяватъ пъргави движения. Ако се отдБли отъ пъшкулчето 
и се остави на открито, тя се движи ротационно, като завива 
съ предния си тжпъ край. Така какавидата може въ едно 
кжсо време да измине разстояния по нЪколко сантиметра. 

Тия какавиди изхвръкнаха на 29, 30 и 31 септември и 
дадоха |!-о поколение пеперудки. Въ тия три дни из- 
хвръкнаха почти всички какавиди, съ изключение на нЪколко, 
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който и до сега стоятъ. ПровЪрени въ пашкулчетата, оказа 
се че гжсеницитЬ въ неизхвръкналитБ пашкулчета не бЪха 
още хрисалидирали. ТЪ стоятъ и до сега въ пашкулчетата 
си като гжсеници и ще презимуватъ като такива. Наблюда- 
вахме, значи, прележаване на гжсеницата, което 
явление е много обикновено за тая и други гжсеници. 

Въ Софийско на открито въ природата наблюдавахме 
почти сжщото. ГжсеницитЬ се заровиха въ земята между 20 
и 27 августъ ивъ началото на м. септември летБха на вс Ъ- 
кжде орляци отъ тая пеперудка. Това е -о поколение. 
пеперудки, излЪзли отъ поколение гжсеници и какавиди)). | 

Ето нЪкои бележки за П-то поколение гжсенички 
и излезлитЪ отъ тЪхъ Ш-о поколение пеперудки, който 

наблюдавахме както на полето, тъй ивъ инсектария на Цар- 
ската Ентомологична Станция, върху материялъ, пратенъ ни. 
отъ Харманлийско, а сжщо събиранъ и отъ Софийско, главно. 
отъ царското имение Врана: 

1. Гжсеницата на ливадната пеперудка като възрастна 
достига до 2-28см. дължина. Като млада тя е почти изцБло 
черна: гръбъ и страни черни, корема съ краката сжщо черни. 
Поради това, народа я нарече сполучливо „черния червей“. 
Само отъ дветЬ страни при основата се протака по една 
надлъжна блЪда ивица, която понЪкога сжщо е замъглена 
и неясна. -- Следъ нЪколко послЪъдователни събличания 
(наблюдавакме 4 събличания), тя наедрява до 2--28 см. и 
при последното си събличане значително променя открасата 
си, така че, като напълно развита гжсеница, по цвЪтъ се 
твърде отличава отъ младитЪ гжсеници: тя е тъмно зелени-.| 
кава, корема и крачката блЪди, гърбътъ и странитЬ съ нЪ- 
колко надлъжни тъмни линии. Тя е почти гола, съ » рЪдки| 
брадавички и кжси космици. - (Вижъ фиг. 1). 

2. ГжсеничкитЪ сж необикновено подвижни и много. 
лакоми. И при най-малкото обезпокояване, свиватъ се на 
кжлбо и неподвижни падатъ на земята. Когато разбератъ. 
че опастностьта е минала, свестяватъ се и бърже тръгватъ. 
да се настанятъ на зеленитЪ части на растенията. 

3.Гжсеницит се хранятъ денемъ и нощемъ. 
Само въ хладно и дъждовно време тЪ се хранятъ по-слабо. 
МладитЬ, току-що излупилитЪ се гжсенички си изплитатъ на 
листътъ паяджинка, подъ която огризватъ меката часть (па- 
ренхима) на листата, като оставатъ епидермиса и жилкит+. 
-- ВъзрастнитБ гжсеници следъ като опасатъ едио мЪсто, 

1) Въ най ново време въ сп. Природа, год. ХХХ (1929), бр. 2, стр. 
26 г. Ал. К. ДрЪновски е публикувалъ статия: „ГжсеницитЬ на жълто- 
сивата ливадна пеперуда и борбата съ тЪхъ,“ въ която автора говори 
за 2 годишни поколения на тая пеперудка. Тази статия обаче не е пи- 
сана. върху нови изучвания на материяли отъ 1929 год., 
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 преминаватъ на друго. На по-крехкитЬ листа (цвекло, спа- 
накъ, лобода и пр.) изядатъ всичко, на по-твърдитЪ -- само 
мекитЪ части, като скелетиратъ листата. На фиг. 2 сж пред- 

Фиг. 1. -- Сивата ливадна пеперудка Гохоз!еде (Р!устаеподез) 51с!са. 
Из Г.: гжсеница, пъшкулъ, какавида и пеперуда (увелич. малко) (Опат.) 

ставени наядени и скелетирани листа отъ люцерна и пиперъ. 
а на фиг. 3 цЪло динче наядено отъ тЪхъ. 
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4. Сивата ливадна пеперуда има кафявъ цвЪтъ, съ по- 
свътли петна и линии и седефенъ блЪсъкъ на преднитЬ 
крила; заднитъ крила сж тъмно-сив:. (Вижъ фиг. 1) 

5. МжжкитЪ почти не се различаватъ отъ женскит. 
Обаче, при по-внимателно разглеждане тЪ лесно могатъ да 

се разпознаятъ по коремчетата си: на мжжкитЪ коремче- 
тата сж по-тънки и накрая съ снопче отъ по-дълги космици, 
на женскитЬ коремчето е по-дебело, безъ снопче четинки. 

6. ОпредЪлено преобладание на женскитЪ предъ мжжс 
кит. индивиди не можахме да констатираме. Двата пола 
бЪха почти еднакво застжпени. Отъ около 220 отгледани въ 
Царската Ентомологична Станция пеперуди, пройсходящи отъ 
гжсеници изъ Харманлийско, 112 бЪха женски и 108 -- мжжки. 
Отъ случайно хванатитЪ на полето пеперудки въ Софийско 
се констатира почти сжщото отношение. - Само къмъ края 
на летенето на Ш-то поколение пеперудки (къмъ 15. (Х.) 
можахъ да констатирамъ едно чувствително преобладание на 
мжжкитЬ предъ женскитЬ. Отъ 182 екземпляри, хванати 
презъ една екскурзия въ Софийско на 14. |Х., се оказаха 105 
мжжки и 77 женски. 

7. Пеперудки отъ Софийско почти веднага съ излитането 
си влизаха въ копула и 2 - 3 дни следъ това снисаха яйца. - 

8. ПеперудкитЪ отъ тазъ генерация отъ Софийско следъ 
снисане на яйцата си живяха 12-- 18 дена, като отъ време 
на време смучеха вода. 

9. ПеперудкитЪ, изхвръкнали отъ гжсеничкитЪ, получени 
отъ Харманлийско, не копулираха и не снесоха яйга. Това 
поколение пеперуди излезе безплодно. У насъ това явле- 
ние е констатирано въ 1921 година и отъ г. Проф. С. А 
Мокржецки срЪъдъ женскитЪ на последното (ИП-то) поко- 
ление. -- Това явление е отдавна известно и причинитЪ. му 
сж били подложени на щателни изследвания отъ страна гла- 
вно на рускитЪ ентомолози: И. М. Красилщикъ и В. П. 
Поспеловъ. Първиятъ авторъ обяснява това безплодие съ 
присжтствието въ тЪлото на пеперудитЪ на особенъ кръвенъ 
паразитъ отъ Зрогозоапа (Мюкгод!0зза рита Кгазз). У жен- 
скитЪ пеперуди, заразени съ този паразитъ, яйчницитЪ закър- 
няватъ и не се развиватъ. - Споредъ В. П. Поспеловъ, 
безплодието на женскитЪ пеперуди се дължи на метеоролосги- 
чески причини: висока температура, недостатъчна влага ит. н., 
които задържатъ развитието на яйчницитЪ и женскитЪ пепе- 
руди оставатъ безплодни. - Благодарение на това обстоя- 
телство въ Харманлийско Ш-то поколение гжсенички презъ 
м. септември не сж се явили, макаръ че презъ втората поло- 
вина на м. августъ сж летЪли масово пеперуди. Последнитъ 
бЪха безплодни. - Сжщо и въ Шуменско, споредъ сведения 
на г. П. Чорбаджиевъ, вЪроятно поради сжщитЪ причини, 
последното поколение гжсенички (Ш-то) сжщо не се е явило. 
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Отъ гореказаното става ясно, че копулиралитЬ женски 
софийски пеперуди отъ Ш.о поколение почвать много скоро 
да снасятъ яйцата си. Снасяха ги на купчинки отъ 2--5 яйца 
по листата на растенията. СрЪдно въ една женска намирахме 
до 150 яйца. 

- Фиг. 2. Изядени и скелетирани листа на пиперъ отъ гжсеницитЪ на 
Гохозеде (РМПустаеподез) зНсиса!з Г. (Опа! л.) 

/ 

-Отъ тия яйца къмъ 10 септември се излупиха малки гжсе- 
нички (Ш-о поколение), които отначало не се проявяваха като. 
много деятелни. Обаче, следь |-то събличане, тЪ почнаха сво- 

7 4 
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ята разрушителна работа. Понеже по това време: нивята бЪха 
пожънати и полето изгорЪло, тЪ нападнаха едничкитЪ зелени 
площади: луцернитЪ и бустанитЪ. И нанисаха голЪми опус- 
тошения на тЪхъ, Тия гжсеници усилено се хранъха до къмъ 
началото и срЪдата на м. октомври, когато почнаха ца се за- 
равятъ въ земята, за да се приготвятъ за зимуване. Гукъ, 
както и по-рано, тЪ си уплитатъ едно тржбовидно пъшкулче 
между пръстьта. Тръбичката е вертикална и винаги отворена 
на горния си край, който е слабо приплетенъ съ паяджинки. 
(Вижъ фиг. 1.). Въ тази тръбица гжсеничката презимува и вЪ- 
роятно презъ м. априлъ идната година ще се превърне въ 
какавида, а презъ май ще изхвъркне като пеперуда, носи- 
телка на новитБ генерации, които още отъ сега вълнуватъ 
всички ни, особено земледЪлеца. 

Речемъ ли да схематизираме така описаното развитие 
на поколенията на сивата лнвадна пеперудка презъ 1929 г., 
ще получимъ следната картина !!) 

Година 

+ и: сащ -- --+ ---4 --4 и ум Ги ущо зкоож хо хо 

1929 | че ще -- 0о-+“ а ДИ Рае Себе 

ООН в (оф (0) т | 

Така че, отъ това развитие на сивага ливадна пеперудка 
презъ 1929 г. става явно, че животътъ й отъ яйце до пепе- 
руда включително, трае около 45 - 5 недЪли или около 30 
до 35 дни. Разбира се, че въ зависимость» отъ метеорологи- 
ческитЬ и географически условия на мЪсгностьта, това време 
може да се скжси или удължи. Огъ това време срЪдно около 
З седмици се падатъ на гжсеницата и около 2 седмици на. 
останалигтЪ фази отъ развитието: пеперудка, яйце и какавида. 

Ето още нБкои други биологически явления въ връзка 
съ живота натая пеперуда, които наблюдавахме презъ 1929 г.: 

1. Преди всичко, лЪтнитБ генерации гжсеници следъ 
последното си събличане и следъ като сж охранени добре, 
безъ нЪкои особени външни причини, се събиратъ въ цЪли 
пълчища, почватъ да напущатъ мЪстата, кждето сж и тръг- 
ватъ да пжтуватъ. ТБ предприематъ странствувания, които 
понБкога взематъ масовъ характеръ. Въ такива случаи 

1) Въ тая таблица пеперудата е представена съ кръстче (|), яйцето 
--съ малка точка (.), гжсеницата--съ чертица (-), какавидата съ колел- 
це (о). Тия знаци сж поставени по 3 въ месеца: началото, срЪдата и 
края на месеца. Така че, веднага може да се види въ какво състояние 
се намира пеперудата презъ дадено време. < 
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тъ могатъ да изминатъ по нЪколко километри. Напълно 
развититЪ гжсеници увличатъ и по-младитЪ недоразвилитЪ 
се още и по такъвъ начинъ се извършва цЪло преселение 
на тия гжсеници. По пжтя си тъ преминаватъ разни пре- . 
пятствия: желЪзопжтни линии, шосета, уврази -- нищо не. 
е въ състояние да ги спре. Маса отъ тЪхъ ставатъ жертва. 
Ако влакъ застигне по линията тия пълчища, той ги размазва, 
локомотива почва да боксира и влака спира. . Презъ 1929 
година вестницитЪ съобщиха за нЪколко такива случай: -- 
ломскиятъ влакъ е спиранъ два пжти при Фердинандъ и Вратца. 
Сжщо тренчето по диковилката Сарамбей--Чепино къмъ Чу- 
ката. -- Тая година по шосето ПлЪвенъ--Пордимъ единь 
пень автомобили и коли образували каль отъ смачкани гж- 
сеници по шосето. - Подобни наблюдения сж правени и 
презъ 1921 година. 

Това масово странствувание и до сега не е получило 
едно по-задоволително обяснение. Едни допущатъ, че лЪтнитЪ 
генерации, следъ като опасътъ едно мЪсто, отиватъ да търсятъ 
нови незасегнати площади. Обаче, изпуща се предъ видъ, че 
странствуватъ повече напълно развити и добре охранени и по- 
рЪдко недоразвити гжсеници. -- Други допущатъ, че тъ 6Ъ- 
гатъ отъ паразити. Но и това е несъстоятелно, тъй като знае 
се че тЪхнитЪ паразити, особено тия между насЪкомитЪ, мо- 
гатъ да ги следватъ навсЪкжде. Най-вЪроятно е, че тия стран- 
ствувания ще да сж въ връзка съ инстникта за запазване и 
осигуряване поколението. ГжсеницитЪ бЪгатъ отъ мЪстото 
кждето сж израсли и кждето всичко е унищожено, за да 
свиятъ какавиди другжде, кждето зеленината не е още за- 
сегната, : : : 

За отбелезване е, че есенното поколение гжсенички, на 
което предстои да презимува, не предприема тия странству- 
вания въ голбмъ мащабъ. То се заравя въ земята тамъ 
кждето е. 

2. ГжсеницитЪ на сивата ливадна пеперудка сж извън- 
редно много лакоми и гладни не могатъ да утраятъ дълго. 
При отгледване на тия гжсеници въ инсектария на Царската 
Ентомологична Станция наблюдавахме, че останатъ ли тия гж- 
сеници безъ храна даже и за кжсо време, тЪ ставатъ много 

- нервозни и безпокойни. Въ отдЪленъ кафезъ о-тавихме гжсе- 
ници отъ срЪдна възрасть безъ храна. Следъ 3-4-5 дена 
една по една гжсеницитЬ измрЪха. Въ този случаи наблю- 
давахъ и канибализмъ, т. е, гжсеницитЪ да се ядътъ 
едни други. ЖивитЪ ядЪха мъртвитЪ. Собствено, изгладнелитЪ 
гжсеници ядЪха всичко: екскрименти, други остатъци по ка- 
феза отъ по-рано и т. н. 

3. Къмъ есеньта, когато времето бЪше позастудняло и 
гжмсеничкитЪ се прибираха да зимуватъ, наредъ съ напълно 
ухраненитЪ имаше и още много млади гжсеници. Какво ще стане 



52 + 

съ тия млади недоразвити гжсеници по-нататъкъ. Ще успеятъ 
ли да прекаратъ зимата и напролЪть да излЪзатъ и се до- 
ухранятъ. -- Ако сжця по факта, че всички млади, недораз- 
вити гжсеници отъ отгледванитЪ въ Ц. Е. Станция измрЪха, . 
може да се допусне, че това ще да сгава и въ природата. 
УспЪватъ да презимуватъ само напълно ухраненитЬ. Неухра- 
ненитЬ, вЪроятно, умиратъ Отъ гладъ, влага и студъ. : 

4. Освенъ това измиране, тая есень наблюдавахме и 
измиране на гжсеничкитЬ, причинено отъ паразити. Между 
гжсеничкитЪ, отгледвани въ Ц. Е. Станция, това измиране взема 
почти масовъ характеръ. Много отъ гжсеничкитЪ, следъ 
като бЪха се свили въ своитЪ пъшкучета, излЪзоха на открито. 
съвсемъ умърлушени, Ясно бЪше, че това бЪха болни гжсе: 
ници. По тЪлата на нъкои отъ тЪхъ се намЪриха и яйца на 
паразитни мухи тахини. Следъ време отъ останалитЪ почнаха 
да излизатъ и какавидиратъ въ малки бЪли пъшкулчета их- 
неумони. 

5. Наредъ съ това трЪбва да отбележимъ, че между гж- 
сеничкитЬ още отъ |-то поколение забелязахме че не всички 
отъ тЪхъ какавидираха и изхвръкваха. НЪкой отъ тия гжсе- 
нички и до сега стоятъ свити въ пъшкулчетата си като живи 
и здрави гжсенички. Това е явлението прележаване на гж- 
сеницата или какавидата, тъй разпространено между тия 
пеперуди. По всичко изглежда, че тия прележали гжсенички. 

“още отъ П-то поколение (м. юли) ще презимуватъ и чакъ 
напролътъ ще излЪзатъ като пеперуди. Моето впечет- 
ление е сжщо (ако сждя, разбира се, по материяла, който” 
отглеждамъ), че на пролЪтъ пеперуди ще имаме 
само отъ тия прележали гжсеници. Всички дру- 
ги гжсеници сж болни и изглежда, че Не ще мо- 
га съ да дочакатъ пролЪтьта. аитъне : 

6. Интересно явление, отбелязано и въ литературата, 
е и това, че пеперудитЬ извънредно много се привличатъ 
отъ свЪтлината. Вечерь по лампитЪ въ жилищата на хората. 
навлизатъ съ хиляди пеперудки, които после се събиратъ на 
купища по прозорцитЪ. Сжщо вечерь навлизатъ и въ пжт- 
нишкитЪ вагони. А по високитЪ лампи на София цЪло лЪто 
обикаляха съ стотици хиляди и всЪка сутринь метачитЬ из-. 
митаха подъ тия лампи купища отъ тЪхъ. - Тази биологи- 
ческа особеность богато може да се използува, както ще ви- 
димъ по-после, за борба съ пеперудит+. 

2. Храна. а. Р астения, които служатъ за храна 
на гжсеницитЪ. ГжсеницитЪ на сивата ливадна пеперудка сж 
многоядни, т. е. за храна имъ служатъ най-различни културни 
растения и бурени. 

Отъ културнитЪ растения тЪ нападатъ: цвекло, картофи, 
домати, пиперъ, зеле, тикви, луцерна, детелина, фий, слънчо-. 
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гледъ, грахъ, лозята, фасулъ, леща, конопъ, лукъ, и пр., въ 
северна България и: тютюнъ, памукъ, сусамъ, дини, пъпиши, 
краставици, лозята, овощнитъ градини, гюлищата и др. въ 
южна България. 

< 

2 

а 

Фиг. З -- Обгризана и надупчена диня отъ гжсеницитЬ на ливадната 

пеперудка (Опдт.). ; 

у 

2 
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Интересни сж наблюденията на г. Д. Йоакимовъ въ 
казанлъшко, гдето гжсеницитЬЪ на тая пеперуда, следъ като 
опасли всичко, нападнали на динитЪ и тиквитЬ. Отначало тЪ 
обгризватъ на динята най-външната кора, после пробиватъ 
и по-навжтре та стигатъ и месото. (Вижъ фиг 3.) Сжщиятъ 
донася, че сж нападнали и розовитЪ култури. 

А презъ есеньта 1929 година г. С. Ботевъ-- агрономъ 
инспекторъ при Министерството на ЗемледЪлието, е на- 
блюдавалъ къмъ с. Чамурлии (самоковско) нивитЪ съ зимни 
посеви опасени сжщо отъ тази гжсеница. Той констатиралъ 
това не само върху зимницата (житото), аи по ржжьта. -- 
До сега въ литературата тоя фактъ е неизвестенъ. -- Пока- 
зани ни бЪха отъ него опасени стъркове жито и ржжь. Гх- 
сеницитБ сж изгризали мекитЪ части и оставили само жил- 
китЪ -- скелетирали листата. 

г. Пройчевъ, Директоръ на Образцовия иадиния 
при Русе, е наблюдавалъ тия гжсеници по царевицата, единъ 
фактъ сжщо неизвЪстенъ до сега въ литературата, освенъ 
съобщението на Рго!. Ол КеБе! отъ 1902 година, за което 
стана вече дума. 

Колкото и всеядни да сж гжсеницитБ на сивата ливадна 
пеперудка, все пакъ може да се забележи едно предпочитане 
отъ тЪхна страна на едни растения предъ други. Гака напр. 
отгледванитЪ въ Царската Ентомологическа Станция гжсеници 
всЪкога предпочитаха да ядатъ пиперъ, предъ зеле и домати; 
-- предпочитаха луцерна, предъ детелина и т. н. На полето 
най-любима храна за тЪхъ е цвеклото. И затова тЪ изгриз- 
ватъ листата на цвеклото до кореновата шийка, а често ми- 
наватъ и по-дълбоко. Следъ цвеклото любими й сж и бостан- 
скитЬ растения: пиперъ, домати, фасулъ, грахъ и др. 

ПлодоветЪ сжщо се нападатъ. За сега е известно, че 
лозята въ Видинско и ПлЪвенско, сж били нападнати игроздето 
наядено и до 300), унищожено. Сжщо тиквитЪ и динитЪ въ казан- 
лъшко и гара Левски, памука и сусаменитЪ плодове и се- 
мена въ харманлийско. При гроздето обикновено гжсеницата 
пробие зърното, изгризе месото му, намъкне се вжтреи изяде. 
всичко, като остави само външната му ципа. Нагледъ зърното. 
здраво, а като се хване то е праздно. 

ДинитЬ и тиквитЪ се нападатъ по сжшия начинъ: из- 
гризватъ външната кора, пробиватъ последната и навлизатъ въ 
мекото и сочно месо, което лакомо изгризватъ. За да се види 
характера на подобно повреждание, давамъ долната снимка 
на диня, нападната и изгризана отъ тия гжсиници. (фиг. 3) 

На сусама изгризватъ Напсуици е и самитЪ семенца 
въ тЪхъ. Сжщо и на памука. 

Известна опасность гжсеницитЬ на тази. пеперуда пред 
ставляватъ и за горитЪ ни. Споредъ наблюденията на г. 
Русковъ -- асистентъ въ агрономо-лесовъдския факултетъ, 
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тЪ нападатъ всички горски дървета, освенъ джбъ и иглолист- 
нитЪ дървета. ВЪроятно тЪхнитБ листа сж по-твърди. Спо- 
редъ литературни сведения, въ Австрия и Чехославия въ 1921 
г, следъ като гжсеничкитБ сж унищожили всичко, нападнали 
сж горитЪ, като сж изгризали листата и на боровитЪ култури. -- 

. Още по-разнообразни сж диворастящитЪ растения, които 
тия гжсеници нападатъ и употрЪбяватъ за храна. Такива сж 
почти всички растения съ по-меки, крехки и сочни листа. 
Като такива за сега сж наблюдавани: глухарче (Тагахасит) 
лападъ (Роудопит), кислекъ (Ешпех), мъртва коприва (Га- 
пип), обикновена коприва (Пгса), телеграфче (Сопуомшиз), 
лобода (Акгр!ех) пелинъ (Аггепиа), пача трЪва (Роудопит), 
татулъ (Пашга), слъзъ (Мама), ружа (АКеа), почти всички кръ- 
стоцвЪтни (Сгис ега) (овчарска торбица, полски синапъ, дива 
рапица и др.), всички видове тръни и изобщо сложноцвътни, 
жиловлекъ Рап адо) и др. 

; 6. Характеръ на поврежданията. - При ма- 
сово появяване нз гжсеницитЪ на сивата ливадна пеперудка, 
културитБ се унищожаватъ до край. Унищожаватъ както 
листата, тъй и плодътъ. Въ повечато случаи листата се ске- 
летиратъ (фиг. 2), но на нъкои растения, като на цвЪклото 
напр., листата се изядатъ до край, дори до кореновата шийка. 

“ Въ заключение трЪбва да кажа още единъ пжть, че тая 
тжсеница е извънредно много лакома и гладна не може да 
утрае дълго време. 

Ш! Неприятели 

Твърде голЪми неприялели както на гжсеницитЪ, тъй 
и на самитБ пеперудки сж птицитЪ. За България н+- 
маме положителни данни за унищожаването на тия гжсе- 
ници и пеперуди отъ птицитЬ. Знае се само, че на много 
мЪста това лЪто домашнитЬ птици унищожаваха тия гжсе- 
ници и не само сж ги приемали за храна, но сж ги тър- 
сили и предпочитали: - Не по-малко и другитЪ птици на 
свобода сж ги унищожавали. ЛЪстовицитЪ унищожаватъ 

- пеперудитЬБ, скорцитЪ и врабцитЪ презъ време на 
гнЪзденето си -- гжсеницитЪ. НЪкой твърдятъ, че лЪстови- 

щитЪ тая есень сж закжснЪли съ отлитането си на югъ главно 
поради обилната храна тукъ. Това обаче не може да се 
твърди съ положителность, безъ да се взематъ предъ видъ 
други, главно метеорологични данни. 

Но колкото и голЪмо да е било унищожаването на гж- 
сеницитЬ и пеперудитЪ отъ страна на птицитЪ, тЪ не бЪха дос- 
татъчни да въдворятъ равновесието въ природата и гжсени- 
щитЬ нанесоха значителни щети. 

Отъ много по-голбмо и решающе значение сж пара- 
ЗитнтБ неприятели на тия гжсеници, които сж главно отъ. 
щарсгвото на насЪкомит+. 
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За сега отъ България се знаятъ два вида ихнеумони 
(Нутепорега) и единъ видъ тахина (Пургега) като паразити 
по гжсеничкитЪ на тая пеперуда. Тия паразити получихме и ние 
при отглеждане гжсеничкитъ въ Царската Ентомологична 
Станция. За сега тЪ оставатъ още неопредЪблени и сведени- 
ята ни отъ този родъ сж още твърде оскждни. Съ тЪхъ ще 
се занимаемъ специално следъ като съберемъ повече ма- 
териялъ. 3 | 

ГУ. МЪрки за борба съ ливадната пеперуда 

Въ настоящата глава ще объонемъ внимание главно на 
предстоящата и практична борба съ ливадната пеперудка. 
Понеже не сме сигурни какъ ще изимуватъ гжсеницитЪ подъ 
земята и не знаемъ какъ ще се появатъ тЪ напролЪть, необ- 
ходимо се явява да се взематъ преди всичко предохрани-. 
телни мЪрки за предотвратяване на злото. И въ това отно- 
шение Министерството на ЗемледЪлието и държ. имоти 
много умЪстно събра комисия и поиска компетентното мне- 
ние на сведущитЪ по въпроса, за да вземе овреме необ 
ходимитъЬ мЪБрки при евентуално масово появяване на тия 
гжсеници идната година, като изработи и предварителенъ 
планъ за бора съ тЪхъ. 

При борбата съ ливадната пеперуда трЪбва да се следи 
стжпка по стжпка развитието й и тамъ кждето се намБри и 
вь каквото състеяние се намБрида се унищожава: било като 

„ гжсеница, пеперуда или яйца. 

1. Общи мЪрки. ПървитЪ мЪрки противъ тая пепе- 
руда трЪбва да се взематъ още тази есень. Есенната борба 
се състои въ дълбокото пргораване и подмЪтане на нивитЪ. 
Съ това преораване голЪма часть отъ пъшкулчетата ще се 
засипятъ подъ ораньта и напролЪть отъ тЪхъ нЪма да могатъ. 
да излезатъ пеперудкитЪ. Друга часть отъ пъшкулчетата ще се 
откриятъ на повърхностьта и възможно е отъ влагата и сту- 
доветЪ да измратъ. По такъвъ начинъ, чрезъ дълбоката оранъ 
и подмЪтане, които „не безъ основане се препоржчватъ оть 
компетентнитБ органи, ще имаме двояка полза: 1. ще се 
отнеме възможность На голБма часть отъ пъшкулчетата 
подъ земята да се доразвиятъ и 2. ще се създатъ по-благо- 
приятни условия за вегетацията на кулгурнигЬ растения 
напролЪть. 

2. Борба съ пеперудкитЪ. Следъ като добросъ- 
вестно свършимъ тая работа наесень, ще трЪбва спокойно 
да дочакаме пролЪтьта, когато презъ м. май ще почнатъ 
да изхвъркватъ първитЬ пеперуди. Много важно е да се 
установи съ положитедностъ женскитЬ отъ пролЪтното по- 
коление пеперуди стерилни ли сж, т: е. иматъ ли развити 
ячници или не. Това може да стори само специалисть. Въ” 
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в. 

случай, че по-голбмата часть отъ женскитЪ на това поколение 
сж стерилни, нЪма смисълъ да се взематъ каквито и да сж. 
мЪрки за борба съ тая пеперуда. Обаче, въ случай че жен- 
скитЪ отъ това поколение сж съ развити яйчници, необхо- 
димо е веднага да вземемъ мЪрки за унищожаване, или 
поне за намаляване на пеперудитЪ. За борба съ пепе- 
рудитЪ можемъ да използваме нЪкои тЪхни биологични осо- 
бености, а имено: 

а). ПеперудитЪ се привличатъ отъ свЪтли- 
ната. Ние сме наблюдавали факта, че вечерь въ накла- 
-дени на открито огнйове маса пеперуди, привлечени отъ 

свЪтлината, изгарятъ. Чрезъ огнйове въ полето можемъ да 
допринесемъ твърде много за намаляване на тия пеперуди 
и следователно на злото. Г-нъ Проф. С. А. Мокржецки 
въ своята малка работа, публикувана въ сп. ЗемледЪлие, 
изказва съмнение въ този начинъ главно защото отъ свтЪ- 

- лината се привличали само мжжки, или и женски, обаче 

снесли яйцата си. Ние имахме случай, обаче, да събираме отъ 
„ тия пеперуди, привлечени отъ високитЪ лампи предъ На- 

родното събрание въ София, между който нам Брихме съвсемъ 
- прЪсни женски, съ развити яйчици и песнЪсли яйцата си. -- 

Така че, споредъ менъ, тоя начинъ би могълъ съ успЪхъ 
да се приложи. 

6). ПеперудкитЪ бЪгатъ отъ дима. Това кон- 
статирахме не единъ пжть на полето. Ако, следователно, 
по врЪмето, когато летятъ първитЪ пеперудки напролЪть, 
-запалимъ боклукъ и други димящи предмЪти, примЪсени 
и съ малко сЪра, срЪдъ нивата, ще прогонимъ пеперудкитЪ 
отъ нея и тЪ ще идатъ другаде да снесътъ яйцата си. 

3- Борба за унищожаване яйцата. Казахме 
вече, че пеперудкитЪ бърже копулиратъ инЪколко дена следъ 
това почватъ да снасятъ яйцата си на купчинки отъ 2--5 яйца 
по лястата на растенията. Много важно е да установимъ 
кжде сж снесли пеперудитЪ яйцата си: по диворастящитЪ 
или по културнитЬ растения. И после да вземемъ мЪрки 
за тЪхното унищожване. Едничкото срЪдство въ този слу- 
чай е да се покосятъ диворастящитЬ растения или култур- 
нитЪ растения, ако културата позволява това и покосенитЪ 
растения да се дадътъ на добитъка, или се изгорятъ. 

4. Борба съ гжсеницитЪ. Отъ яйцата въ сравни- 
телно скоро време се излупватъ малки гжсенички. Борбата съ 
малкитЪ още гжсенички, които сж неподвижни и стоятъ 

" сплетени въ паяджинка, е сжщата, както съ яйцата, т. е. по- 
косяване на културата, ако позволява това и покосяване на 
диворастящитЪ растения, кждето сж констатирани гжсенички. 

"По-мжчна е борбата съ израслитЪ вече гжсенички. Еднич- 
кото най-ефикасно срЪдство въ такъвъ случай сж химическитЪ 
срЪдства. а) Най-ефикасно срЪъдство отъ тЪхъ е бариевия 
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хлоритъ (Ва С|.). Това сж бЪли кристали, които лесно се 
разтварятъ въ вода. Едно неудобство има тоя разтворъ, 
че не - се задържа по листата. Обаче, ако се смЪси съ 
варъ или малко сода, тогава се образува бЪла мътилка, която. 
се задържа по листата. Бариевия хлоридъ се употрЪбява 
4--59 разтворъ. Той има това удобство, че безъ да е огро- 
венъ за човъка и домашнитЪ животни, действува извънредно 
силно на гжсеничкигЬ както външно, тъй и вжтрешно. Външ- 

ното му действие се изразява въ това, че попръсканата гжсе- 
ничка въ кжсо време умира. Вжтрешното му действие се 
състои въ това, че гжсеничкитЬ като ядътъ листа, напръс- 
кани съ тоя растворъ, се отравятъ и умиратъ: получаватъ 
параличъ на хранопровода, падатъ на земята, пОчватъ кон- 
вулсивно да се гърчатъ и извиватъ, не поематъ, повече храна 
постепенно се вцепеняватъ и умиратъ. - Пръскането става 
съ помощьта на обикновени малки или голБми пръскачки. 
За цельта могатъ да се употрЪбятъ пръскачкитБ на „Вермо- 
релъ“, „Маерсъ“ или „Австрия“. За опръскване на голбми 
площади се употребяватъ конни апарати. 

6) Освенъ бариевъ хлоритъ може да се употреби за. 
цельта и парижко зеленило въ разтворъ 20). т. е. 
200 грама зеленило се разтваря въ 100 литри вода, като се 
прибавя и варь. Съ този растворъ се пръскатъ културитЪ 
по сжщия начинъ съ пръскачки. Но парижкото зеленило 
има нЪкои неудобства. То се лесно утайва и въ такъвъ 
случай пръскането не става равномЪрно. Необходимо е често 
да се разбърква, или пръскачката да е приспособена съ авто- 
матична бъркачка. Второ неудобство е неговата отровность 
за човъбка и домашнитЬ животни; следователно за растения, 
зеленитЪ части на които се консомиратъ отъ човЪка и жи- 
вотнитЪ, не е удобенъ. 

в) При отсжтствие на бариевъ хлоридъ и парижко 
зеленило г. Проф. Мокржецки препоржчва тютю- 
нева отвара съ сапунь: 1 кгр. тютюнева отвара, 12 
литри вода и |, кгр. сапунь. Тая смЪсъ (безъ сапуна) се 
вари въ казанъ 1-2 часа, следъ което оставатъ да се утаи 

- отварата. прецедяватъ я съ сито и прибавятъ сапуна. Сжщи- 
ятъ, специално за зелето, препоржчва ца се полива нападна- 
тото зелето съ горБща до 759 С вода. На зелето отъ таказа 
температура нищо не става, но гжсеничкитЪ се попарватъ и 
загиватъ. 

г) За борба съ гжсеничкитЬ се препоржчватъ и ровове, 
обаче за борба въ голбмъ размвъръ тЪ не могатъ да помог- 
натъ. ТЪ могатъ да помогнатъ, когато гжсеницитЪ на орляци 
тръгнатъ да странствуватъ. На пжтя имъ се изкопава окопъ, 
споредъ нуждитЪ и тамъ се избиватъ и измачкватъ гжсеницитЪ. 

ИМА ОРД 
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д) Като палиативни срЪдства се препоржчватъ още: за 
дървета и лози „хватателни пръстени“, „предохрантелни 
пояси“ и т. н. 

3 е) Едно добро срЪдство, което обаче не всЪкжде може 
да се употрЪби, е унищожаване на гжсеницитБ, тамъ кждето 
културата позволява това, съ валякъ. ; 5 

Царска Ентомологична Испраин София. 
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(Рн!ус:аепойез) 51 с сайз Г. ги БеоБас еп. | аш дез 
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геспе Аийгееп Ддег УМЛезепгп ег, . 
2. Во!оде: БепеНепд Фе ЕпъмсКшипа, Чайгопд ипд Еетае, 

ишпд 3. МШем гог Мегисриишта дез Ба его. 
Ве аПдететег Мегргейцшпа Дезез 5сптейегтдз ш дапг 

Ешгора ипд Азеп пп! Фе ВаКапра штзе! ипд т егз ег Пе 
Вшдапеп Фе Септгазейе зетез Аойгейепз ет. Егуйезепег- 
паззеп ав дег МЛезепгпзег п деп Загеп: 1902, 1911, 1921. 
ипд 1929 п агоззеп Мепдеп п Вшдапеп аш. ММангепд дез . 
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„боттегв 1929 умааг дапг Вшдапеп уоп деп Капреп дезез 
б5сптенептаз пЬегаПеп, Де дгоззеп Зспадеп ап деп Гапдуг- 
гвспай снеп Кийигеп уегшаснеп Мап Бегесбпев Фезеп 
Зспадеп пй ешдеп 7ерпте-МШопеп Геуа. Аиззег п Вшаа- 

--пеп га дег МЛезепгйзег шап е ет Гапге апсн паззепнайс 
ш Китапеп, б5ег.еп, Магедопеп, дет зйфмез сеп Тпгадеп 
ипд ммайгзспеш сп ацсп тп СпесШапа ас. 

: УЛспнде Боодзсве Едепшт!сиКейеп дез ЗсптеНегипаз 
Фе миайгепд Дез айгез 1929 БеоБас е: улигдеп зпа: 

-» 1. Пег зстеегта Кап! п фезет „аге п дге Сепе- 
 гапопеп уог, Фе Напр пдгей Фезег 3 Реподеп уагеп; Ме 
дез Мопав Ма, Фе гмейе Нане дез Ош ипд Фе гмеце 
Нае дез Мопав Апдиз!. Мас Годепд еп Зснета Чезег дге! 
Пепегайопеп : 

ДЕ Тишо ам мм | мо ми ми Ха жи 
Е | | | 

ща | Е ер ВДЕЕЕ И Ека рев ев езоЧетот 
| | ОЛА оерата аа е 

1990 ---------| 00 о + | | 

2. Цшег Деп Капреп дег Б5оттегдепеганоп ууигдеп 
о едепитийспе Мапдегипдеп БеоБас (е: (Моагайоп). Пе Капреп . 

- мегреззеп оПппе з с -Баге (гзасре т агоззег Мепде ге 
Егаззз ейеп ипд мапдепеп ме! :ег. Ве! фДеззег Пе!едепей Кдоппеп 
Фе Капреп уег Ь5 Еп КПопеег гигйсЮедеп, епе зейг 
дгоззе Мепае дет пашг сп даБе! гидгипде. 

Ви Шгет 2пде ПБегдиегеп Фе Кацреп ЕпзепБайпа!е!ве, 
5аззеп, ЗНис еп ес. пе #5 Капп зе ашНайеп. Меп етпе 
ГокотоНуе ете зосПе Капрептаззе еггеМ, зо уегзсрпиегеп 
Фе гегдиевс еп Капреп Фе Мазсппе дДегаг!, дазз ФезеБе-. 
си? пебг Рипспопегеп Капп ипд дег 2пд хит з#ейеп Копа. пп 
дане 1929 Коп ез глешпа! уог, даз5 дег ЕзепЬаппгид уоп 
Гот, епта! ш дег Мае дез Тай Еегдпапд ипд даз гуейе 

„та! Бе! Мга!ха п Годе дег даз Пе!е!5е ПЬегзе!гепдеп Капреп 
отит зепеп Кат. АисПп аш дег Петеп 5игесКке ЗагатЬе| -- 
Тзсперто ш дег Мапе уоп ТзясриКайа мигде ет Тгап догс! 
Фе Капреп ашдевайеп. Аш дег Гапдзгаззе Реуеп -- Рогдип 

“ вт Фе Ашоз ипд Мадеп шт епет Ко уоп гег!аргепеп 
Капреп епеп дапгеп Тад Гапа дебаНгеп. 

-Еш дФезе Мапдегипдеп дег 20п5еггашреп На! пап Ь!15 
ге Кетпе депйдепде ЕгЮагипа деРишпдеп. Етде Когзсвег 
Бепашр еп, дазз Де Зоптегдепегайнопеп дез Ра Жегв, пасрдет 

“ зе Де ЕишШегрНапгеп етшег ПСедепд уегис ес ПаБеп, ги Фезеп 
. Мапдегипдеп уегапазз: лмегдеп, зодаз5 дету15зегтаззеп Да- 
В ипазтапае! Фе Цгзасве ДегзеБеп 15. Ез пиизз аБег Бетегк! 
мегдеп, даз5 Пашр васиса пиг дшдепайпге ипд убйдепимсКеке 
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Капреп ги мапдегп Бедтпеп. -- Апдеге Ашогеп деБеп Дег. 
“"Метпипа АизагисК, дазз Де Капреп дигсн Де Уеодипдеп Шгег 
Еепде г. В. зспгпаго!гег е#с. гиг МУапдегипд уегап!аззЕ мегдеп 

Фезе аБег, зомей даБе! Удде! ипд Шедепде Шшзекеп 
Вецасп! Коттеп, Кдппеп дос деп Рапреп ЦЬегайНт То!деп, 
504аз5 даз Мапдегп глмесК!о5 ммаге. 5кПег гБег 156, даз5 фезе 
Мапдегипдеп п епдегп 2изатепвапд пй дег Нгзогде г фе 
Егра ига дег Агр зепеп. 

3. Ев 156 Бегейз ез дезей ууогдеп, дазз аисп Фе Зсглес- 
сегипде дез МЛезепгйпа!егз зе! рз! муапдегп, псПЕ пог Де Капреп 
дегзе еп. 

4. Ез мигде БеоБас е, дазз де Ш Пепегайоп дег сорта 
гегпде Фе ш деп скафеп Нагтлапй ипд зсрштеп |еБеп 
описи Баг магеп, даз Нез:: Фе Мерспеп Коппеп Шге Нег 
псй: аБедеп. Шезе Егзспетипа 15: Бегейз зей Гапдет Бекапп, 
Безопдегз Де гизязсПпеп Епгото!одеп „. М. Кгазз! | Е зсиЕ 1 К 
ципа У. Р. Роззре!оу ПаБеп вс! дигсП депаце Еогзспипаеп 
Бем!#, Фезе Тазаспе ашгш( агеп. Пег Егз еге пени, дазз 
ФДезе ЦпописнБагкей пи: дег Апмезеппе! ешпез едепаг!деп 
Впиввеитаго!гегз (Мгод!оз а рита) дег ги дет Соссдаеп 
депо“, пп Пе дДег з5сптецегдзмевспеп > гизапепнапа!- 
Ме БПсне 5сптецегипае Фе пп! Дезет Рагазйеп пНгегв уигдеп, 
Коптеп Ше Нег пс епимсКкеш, да г Нег оск > дадигср 
зепе ТапаКей пс! еп аКеп Коппе. -- Час МУ. Р. Роззре!оу 
аБег зо Фе Цписпрагкей Дег УМЛезепгпзегуерспеп диюгсй 
тетеого!одвспе Цгваспеп г. В. Пове Тепорегайиг, ипдепдепде 
ЕеиспПаКе! и. 5. мм. уегигзасПЕ луегаеп. 

>. Мапгепд дез Мопа!5 ОКтоБег маг еш дгоззез сегреп 
дег Капреп г: БеоБас еп, 15 -- 209, апдеп дигсп уегзстдепе 
зеКтепрагазйеп гпагипде, Бе 35 -- 409 з.агьеп апз ипБе- 
Кап еп (Огзасвег. ие деп п Вегас Коптепдеп шзекеп-. 
рагазиеп магеп 2 сппешпопдеп ипа 1 Тасптпа-Аг Де пос. 
пс Безитпи: магеп. : 

6. Ве! Деп Кацреп Ддег гуейцеп Пепегацоп 156 ете апдеге 
пи егеззапе Егзспепипа ги БеоБас еп. Пезе Капреп ПЬегйедеп 
ой ш епет СоКоп, обпе 9сП ги уегрирреп, Б!5 гипоп аспзсеп 
Егшуанг. ; 

Опег деп Мйетп гш Векатрипа дег Капреп ипд 
Райег дДез Мезепгйпз ез Фе пап аш Дего Кошай Гапдаче 
„Угапа“ уегзисне, Бемантеп асв: “ 

1. Везригеп пий ешег 4 - 50 1650пд уоп Вапит 
спПогадит (Ва С!.,), 

2. Везргигеп пий ешег 29) 1.б5ипа уоп 5сплуетвичвегагип ипд 
3. Мегистеп дег Капреп пи. етшег зсруегеп Мае, мо 

Фе Аг! дег РПапгепкийшг ФДезез дезбае!. 

Кбтшайспе Епгото!офзспе зЖапоп -- зойа 
МоуетБег 1929. 



БЕЛЕЖКИ ВЪРХУ НЪКОИ ВРЕДНИ НАСЪКОМИ ПО 
КУЛТУРНИТЪ РАСТЕНИЯ ВЪ БЪЛГАРИЯ ПРЕЗЪ 

1928 И 1929 ГОДИНА. 
отъ П. Чорбаджиевъ, н-къ на ентомолог. ескция при Землед. опятна и 

контр. станция въ София. 

ВЕМЕВКОМОЕМ ОВЕВ ЕПИСЕ БСНЕРШОНЕМ ПУБЕКТЕМ ВОЕ 
РЕМ КОСТОВРЕГАМФЕМ ПЯ ВПГОВВЕМ МАНВЕМО ОЕК. 

ОАНРЕМ 1928-1929. 
уоп Р. Тзспоградиеу Гейег дег Епито!од!5спеп АБейшпа дег Гапд- 

уй зспай ПсПег уегзиспзаПоп -- боНа. 

По отношение вредната етномофауна въ България годи- 
нитЬ 1928 и особено 1929 се явяватъ като много характерни. 
Силно“ сушевитЪ и горещи лЪта и не много влажнитЪ, но 
студени зими презъ 1927 и 1928 години благоприятстваха на 
множество видове насЪкоми да се появатъ масово и напад- 
натъ културнитЪ растения. Това наложи да се засилятъ про- 
учванията и срещу нЪкои отъ тЪхъ да се организира масова 
борба. При много отъ случаитЪ съ масово появилитЪ се не- 
приятели, засЪгнаха се главно онЪзи култури, който презъ 
последнитЪ години значително се засилватъ у насъ. Рапицата 
(Вгазяса гара оеЧега О. С.) се нападна отъ рапичния бръм- 
баръ (Еп! отозсе! 15 адопта!з Ра!.); люцерната -- отъ 
люцерновия листоядъ (РБу!одесф а Гогп! саба Вгйдадш.) 
и отъ ливадната пеперуда (|охоз еде з11с са 5 Г.); 
тютюня - отъ тютюневия трипсъ (ТА: 1рз ЕаБас! па); 
лозята -- отъ лозовиятъ молецъ (Ро 1 сНгоз?з Богапа 
УсПИЕ.), който неприятель е съ тенденция на засилване; цве- 

. клото и зеленчуцитЪ -- отъ ливадната пеперуда (| охоз:еде 
5 1сЕ 1 са! 15): посбвитЪ и множество други култури -- Отъ 
скакалци, главно отъ мароканския скакалецъ (5Еашгопо! ц5 
пагисапив Тота). Още само презъ 1929 год.; склади- 
раната и отчасти необраната царевица -- отъ зърновия мо- 
лецъ (515 о года сегеа!|е Па ОПу.). Освенъ тЪзи масово 
появени насЪкоми, като много разпространени се указаха и. 
следнитъ: бръмбарътъ по маслодайната роза (Ааг!! из у 
га з Г.), щитоносната въшка ((РпузоКегтез зр.) по сж- 
щото растение въ Карловско, съ тенденция за засилване; 
житната пиявица Гета тпе!апориз |.) - по ечемика и 
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овеса, главно въ юго-западна България презъ 1929 год.; швед-. 
ската муха (ОзспеШа Еги |.) и щуреца пустиникъ (Сгу 
Пиз дезег из Ра!.) Покрай тЪзи характерни за1928 и 1929 
години насЪкоми отбелязаха се и такива, който не сж били 
забелязани като вредни до сега у насъ и то съ доста го- 
лЪмо разпространение и повреди, какъвто е напримвръ бръм- 
бара рогачъ (СТутиз Погайз Ра -- по коренитЪ на лю 
церната, на много мЪста въ сев. и юж. България, презъ 1929 г. 

Между неприятелитЪ, съ които населението имаше да 

се справи презъ 1928 год. на първо мЪсто бЪ рапичниятъ 
бръмбаръ. За изтрЪбление на неговитЪ ларви населението 
въ всички засегнати райони взе най-активно участие подъ 
ржководството на органитЪ на Министерството на Земле- 
дЪБлието и ДържавнитЪ имоти. Борбата се води отъ 25. |! до 
25. | М въ околиитЬ: ПлЪвенска, Ловешка, Севлиевска, Ни- 
кополска, ОрЪховска, Свищовска, Русенска, Кеманларска, 
БЪленска, Поповска, Търновска и Горно-ОрЪховска. Отъ 
вжтрешнитЬЪ отрови се употрЪди главно парижко зеленило, 
а отъ контактнитЪ срЪдства -- нафтъ. Въ резултетъ отъ во- 
дената борба загубитЬ отъ рапичния бръмбъръ, който за- 
страшаваше да унищожи реколтата на рапината съ 80 -- 900, 
се ограничиха на 10/„ Презъ 1929 год. между масово по- 
явенитЬ неприятели изпъкватъ скакалцитЪ и ливадната пе- 
перуда. СрЪщу скакалцитЬ, подобно на рапичния бръмбаръ 
презъ 1928 год. населението отъ нападнатитЬ села въ Па- 
зарджишко, Борисовградско и отчасти Хасковско и Плов- 
дивско взема масово участие. Въ резултать отъ водената 
борба се постигна ограничение на скакалцитЪ. Срещу ли- 
вадната пеперуда, която въ второто и третото си поколе- 
ние се появи въ необикновено голЪми количества почти 
изъ цЪлата страна, масова борба не можа да се органи- 
зира, освенъ въ отдЪлни мЪста, по причини, които ще се 
изтъкнатъ при разглеждане на самия неприятель. Презъ 
последната година се направиха и масови демонстративни 
опити съ нЪколко срЪдства противъ лозовия молецъ въ по- 
зята при с. Караагачъ (Пазарджишко и въ лозята около. 

- Стара-Загора. При тЪзи опити, както и отъ по-раншнитЪ 
изпитвания голЪма ефикасность показаха препаратитЪ: нос- 
празенъ, гралитъ и тутокилъ. 

РазглежданитЬ две години могатъ да се отбележатъ и 
въ друго отношение, а именно въ засилване интереса къмъ 
борбата съ вреднитЪ насЪъкоми и къмъ употрЪбението на хи- 
мичнитЪ срЪдства. Тази борба придобива все повече обще- 
ствено значение и става необходимость при подобрението 
на земледЪлското стопанство. За развитието на борбата по- 
срЪдствомъ химичнитЬ срЪдства, които трЪбва да стоятъ на 

първо мЪсто, допуснаха се за употрЪбение множество хи- 
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мични срЪдства, които се изпитаха въ Ентомологичната сек 
ция при Землед. опитна и контролна станция въ София. 

Въ настоящия приносъ ще дадемъ кратки сведения за 
нЪкои отъ важнитЪ и по-характерни неприятели, както и за 
нЪкои по- рЪдки непознати като такива отъ по-рано у насъ. 

Правокрили (Оненвръвта) 

Скакалци: Пос! озбацшгиз (БЕашгопоц5) па 
госсапиз ТтЬа. (марокански скакалецъ), Са рЕатиз 
1ЕаШсив Г. (италиянски скакалецъ) и др. 

Известно е, че по отношение на скакалцитЪ, България 
може да се причисли къмъ он зи страни, въ които масовото 
появяване на скакалци настжпва презъ. много години веднъжъ, 
тЪхното разпространение е локализирано въ отдЪлни огра- 
ничени области на страната, а причиняванитБ отъ тЪхъ по- 
вреди не сж твърде голбми. За последенъ пжть скакалци 
се бЪха появили масово презъ 1924 година въ 22 села на 
Ямболска околия, отчасти въ нъкои села на съседната Ел- 
ховска околия, около с. Керменлий (Сливенско) и въ окол- 
ноститъЬ на гр. Варна, мЪстностьта Пейнерджикъ, по по- 
сока-къмъ с. Звездица. Тогава, въ всички тЪзи находища 

скакалцитБ, съ малки изключения, принадлежаха на вида 
Са р!атиз Шайсиз Г. Настоящата (1929) година се 
указа като твърде благоприятна за нЪколко вида вредни 
скакалци, които се появиха масово въ различни мЪста на 
страната. Като главни причини за това, до колкото можахме 
да съберемъ сведения, сж твърде сухитЪ горещи лЪта и 
студени. зими презъ предшествуващитЪ две години и почти 
пълното отсжтствие на птицата Разбог гозецз (розовъ 
скорецъ), която обикновено ограничава скакалцитЪ още въ 
тЪхната ларвена стадия. Едно. важно. обстоятелство по от- 
ношение;: на вреднитЪ скакалци презъ тази година е, че въ 
главнитЬ мЪста на южна България се появи масово не 
италиянския скакалецъ, който се счита като най-обикно- 
венъ и вреденъ у насъ, а мароканския. При преглеждане на 
огромния -материялъ отъ скакалци на самитЬ мЪста итали- 
янския скакалецъ или почти отсжтстваше, или съставяше не- 
значителна: часть (отъ 1 -- 59), а много рЪдко достигаше 
20 - 250 На какво се дължи това ограничение на този 
видъ презъ тази благоприятна за скакалцитЪ година, това 
не може да се каже. : 

Марокански скакалецъ Пост озбаигиз (уба- 
цгопо: ц5) пагоссапиз ТгЬа. -- Тъй като този ска- 
калецъ се появи масово на много мЪста въ южна България, 
нападна и причини повреди на много културни растения и 
срещу него се организира масова борба, за него ще дадемъ 
по-подробни сведения. 
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Въ Хасково мароканския скакалецъ се появи масово 
въ околноститЬ на с. Сусамъ и отчасти въ околноститБ на 
с. с. Айденларъ и Горски Изворъ. СкакалцитЪ сж били забе- 
лязани още въ най-младата имъ възрасть къмъ 5-10 май, 
но излюпването на ларвитЪ продължи и до началото на 
юний. ТЪ се сръЪщатъ главно въ необработенитЪ. сухи, каме- 
нисти, по-ниски, съ южно изложение степни мЪста служащи 
за пасбища, както и изъ горскитЪ поляни между храститЪ. 
Въ тЪзи мЪста тЪ сж били забелязани въ голбми количества 
още миналата (1928) година и тамъ следъ снасяне на яйцата, 
скакалцитБ сж изоставили своитЪ трупове. При наблюденията 
на 28 и 29 май въ сколноститЬ на с. Сусамъ скакалцитЪ 
се намираха главно изъ пасбищата и слабо засЪгаха пос- 
витЬ, отъ които сж повредени силно само 5- 6 декари, 
макаръ че заразената площь е надъ 2000 декари. Това се 
дължи на обстоятелството, че срещу скакалцитЪ се органи- 
зира масова борба още дс като ларвигь бЪха съвсемъ малки, 
посрЪдствомъ изгарянето имъ въ хармани послани съ слама, 
или чрезъ събирането имъ съ черги, който способъ се указва 
много практиченъ и ефтинъ, когато скакалцитЪ сж въ най- 
младата си възрасть. Така, въ с. Сусамъ чрезъ този способъ 
презъ 1921 год. сж били унищожени 2400 кгр. скакалци, а 
т. г. само на 26 май сж събрани 576 кгр. 

Въ Борисовградско мароканския скакалецъ се появи 
масово въ околноститъ на 14 села. Най-много се нападнаха 

селата: Езерово, Бодрово и Воденъ. Въ останалитЪ 11 села, 
а именно: Буково, Татарево, Православенъ, БрЪгово, По- 
ройна, Дебъръ, Драгойново, Скобелово, Върбица, Караджово 
и БЪла-РЪка той е по-малко. И тукъ, както въ Хасковско, 
споредъ наблюденията ни на 30 и 31 май скакалцитЪ се 
срЪщаха най-много въ сухитЪ степни мЪста, съ бедни пас- 
бища, които сж напълно унищожени и изъ горскитЪ поляни 
между джбовия храсть който е пострадалъ по-слабо. Презъ 
време на наблюдението при с. Езерово, както изъ полян- 
китЬ между храститЪ, така и изъ пасбищата, скакалцигЪ 
следъ като бЪха унищожили бЪдната растителность се дви- 
жеха масово къмъ посЪвитЪ. които още не бЪха силно по- 
страдали. Споредъ събрани сведения отъ с. Воденъ, Бодрово 
и Езерово, първото появяване на ларви е забелязано къмъ 
5 май. Наскоро следъ това се организира борба за изтрЪб- 
лението имъ къмъ която борба населението се указа много 
отзивчиво. Борбата се водеше само чрезъ събиране на 
ларвитЬ съ черги или платнища още отъ 13 май. Въ с. 
Езерово, кждЪто скакалцитЬБ бЪха най-много, дневно се изби- 
ваха 3000--4000 кгр. Ецна група отъ 25 души на 28. У. съ 
черга е събрала 270 кгр. скакалци като млади ларви. Въ 
сжщото село, въ наше присжтствие на 30. МУ. съ помощьта 
на две присъединени черги една група на веднъжъ събра 
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приблизително 20 кгр. скакалци. Въ с. Воденъ на 27. МУ. сж 
събрани 300 кгр. скакалци, а на 27. М. - надъ 200 кгр. 
При обиколкитЪ, които правихме за установяване разпро- 
странението на скакалцитЪ въ Хасковско и Борисовградско 
и отъ събранитЬ сведения отъ мЪстното население се вижда, 
че пространството между селата: Сусамъ (Хасковско), Во- 
денъ, Езерово, Бодрово (Борисовградско) представлява твърде 
благоприятни условия за размножението на скакалцитЪ. Въ 
отдЪпни мЪста на това простанство тЪ се срЪщатъ почти 
зсъка година въ по-голбми количества и преминаватъ отъ 
пасоищата на едно село въ пасбищата, или посЪвитЪ на друго, 
което налага взаимность на борбата въ тЪхъ. 

Отъ културнитЬ растения сд чаяпаднати следни Ъ: пше- 
ница, ржжь, овесъ, просо, ечемикъ, царевица, слънчогледъ, 
памукъ, фий, нахутъ, тютюнъ, кимионъ и бостанитЪ; не сж 
нападнати: анасона, лозята и фасула. 

Споредъ даннитЪ, които се получиха отъ държавния агро- 
номъ въ Борисовградъ въ нападнатитЪ села на околията сж 
унищожени напълно: 
1. Пшеница 415 декари 7. Тютюнъ 6 декари 
2. Ржжь 44 » 8. Нахутъ 5 за 
3. Ечемикъ 231 1 9. Слънчогледъ 5 д 
4. Овесъ 2 сан 10. Бостанъ 2 5 
5. Фий 2 Е 1. Кимионъ 1 |, 
6. Памукъ Полет 

Обаче по сведения на мЪстни стопани и отъ непо- 
срЪдственитЬ ми наблюдения се намира, че тЪзи загуби сж 
много по-голбми. На много мЪста царевицата, сусама и тю- 
тжна бЪха повторно засЪвани. 

Споредъ лабораторнитЪЬ наблюдения мароканския ска- 
калецъ въ Хасковско и Борисовградско, достига послед- 
ната си възрасть и е напълно окриленъ къмъ 25 юний. При 
повторната обиколка изъ горБпоменатитъ мЪста на 21-24 
МП. той бЪше отдавна напълно окриленъ, значителна часть 
отъ него въ копулация, а нЪкои екз. снасяха или бЪха вече 
снЪсли яйца. Споредъ положителни сведения отъ с. Воденъ, 
къмъ началото на юлий скакалцитЪ сж мигрирали на огромни 
маси въ продължение на около една седмица. Прел Ътява- 
нето се е извършвало най-много къмъ 1 ч. пр. обЪдъ. За 
сграничение на скакалцитЪ сж спомогнали гаргитЬ и щър- 
келитЬ. Сжшо споредъ сведения отъ с. Воденъ, скакалцитЪ 
следъ снасяне на яйцата си сж налитали масово къмъ кла- 
денци, чешми, рЪкички и др. водни мЪста, кждето сж се 
издавяли, или сж били масово унищожавани отъ жаби. 

Слецствие на това, домашнитЪ животни не сж могли да 
бждатъ поени, а околната мЪстность се е вмирисала. Мигри- 
ране на скакалци наблюдавахме лично при с. Сусамъ на 
23 юлий. Презъ цЪлата борба съ скакалцитЬ съ помощьъта 
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на черги и платнища при с. Езерово сж унищожени около 50,000 
кгр. при с. Сусамъ надъ 40,000 кгр., а при с. Бодпове околс 
20,000 кгр. скакалци. 

Не е излишно тукъ да споменемъ и за плана на борбата даа 
съ скакалцитБ и начина на тЪхното събиране и унищожаване. : 
ОбщинскитБ служащи преглеждатъ землището на напад- 
натото село и установяватъ нападнатитъЪ отъ скакалцитЬ 
мЪста. Съ огледъ на това, площьта се разпредбля на учас- 
тъци, като на всЪки участъкъ се натоварва единъ общински 
съветникъ за ржководитель на борбата. КжщитЬ на селото 
се разпредблятъ между участъцитЬ и на всЪки 10 кжщи се 
поставя по единъ десятникъ. Съветника държи общъ списъкъ 
на участъка, а десятницитЪ иматъ отдЪлни части отъ общия 
списъкъ и следятъ за участието на отдБлнитъ лица въ бор- 
бата, въ която е длъжно да вземе участие населението отъ 
двата пола отъ 15--55 год. Борбата се води всЪкидневно 14 
до изтреблението на скакалцитЪ. НеявилитЬБ се глобяватъ. Нат 
Главенъ ржководитель на борбата е общинския кметъ, който м 
се ржководи отъ сжветитЬ на агрономичната власть. 

Събирането и избиването на скакалцитЬ се „извърш- 
ваше по следнитЪ начини: : 

1. Когато ларвитЬ на скакалцитЪ сж още съвсемъ млади 
и не могатъ да преминаватъ по-голбми растояния, най-добре. 
се унищожаватъ така: предъ мЪстата, кждето има най-много 
ларви се простира платнище, или черга дълга 4-5 метра и 
широка около 3 м., на половина простръЪно на земята на 
половина изправена вертикално и на височина колкото да 
не могатъ да прескачатъ скакалци, като се държи за двата 3 
края на едната по-дълга страна. Предъ огнището на ска- г 
калцитЪ се поставя платнището, скакалцитЪ се ограждатъ |; с 
и прогонватъ бавно къмъ платнището съ помотцьта на вейки са 
отъ храстъ, съ които се удря задъ тЪхъ. СтЪсненитБ въ ра. 
малко пространство, скакалци постепенно се приближаватъ. 3 
и се. събиратъ къмъ срЪдата на платнището. Веднага следъ з 
това изправената. му часть се прикрива върху прострената, А 
хващатъ се краищата му и чрезъ стръсване скакалцитЪ се . : 
събиратъ на купъ или въ срЪдата, ако ще се избиватъ 
чрезъ изтжпкване въ самото платнище, или се стръсватъ 
къмъ едната му страна (по-тЪсната) и се изсипватъ въ чо- 
валъ, който следъ напълването се потапя въ казань съ 
врЪла вода. По този начинъ, съ помощьта на платнище, Мара 
когато скакалцитБ сж много една група отъ 20 души може Е 
да събере отъ едно гнЪздо съ диаметъръ 20-30 метра на-. 
веднъжъ, само за нЪколко минути до 20 килограма ска-. 
калци. Тамъ кждето не могатъда се намБрятъ платнища, | 5 
може да се употрЪбятъ черги, които въ зависимость отъ ко- г 
личеството на скакалцитБ да се присъединяватъ по 2 или 3. - 
заедно. Ако по този способъ, чрезъ едно прогонване, не -мо- 
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гатъ да се събератъ всички скакалци отъ едно мЪсто, гор- 
нята операция се повтаря. 

2. Когато ларвитЪ на скакалцитЬ сж по-възрастни и 
започнатъ да скачатъ на по-голБми растояния, събирането 
и унищожението имъ по този начинъ не дава задоволителни 

резултати. При този случай тЪ се събиратъ върху слама, 
която се разхвърля въ хармани съ диаметъръ 6-10 метра, 
като се гледа да се постави повече слама по краищата на 

„“ хармана. По сжщия начинъ ларвитЬ се прогонватъ посте- 
пенно въ срЪдата на хармана, следъ което много-бързо се 
запалва сламата на около отъ всЪкжде. Ако сламата не е 
толкова добра и не гори бързо, което става причина часть 
отъ скакалцитЪ да избЪгатъ, то преди запалването й се по- 
ржева съ нафтъ или гасъ. За изтрЪбление на скакалцитЪ 
по този начинъ може да се работи съ групи отъ 20--50 души. 

Въ Пазарджишко мароканския скакалецъ се появи ма- 
„ сово въ с. с Черногорово, Яхлари, Ферезлий, Сарая и Ге- 
лемяново. СкакалцитЬ сж се появили въ начало изъ необра- 
ботената площь и полянкитЬ изъ храститЪ, кждето пасищ- 
ната растителность пострада силно. Впоследствие, тЪ пре- 
минаха и силно застрашаватъ посЪвитЬ. При наблюдението 
ни отъ 5-7. М!. на много мЪста на горепоменатитЬ села 
скакалцитЬъ бЪха вече навлезли изъ посЪвитЬ, които значи- 

телно пострадаха. ЛарвитЪ бЪха доста нарастнали и много 
подвижни, имаше единични екземпляри почти окрилени. 
Това затрудняваше борбата и събирането имъ съ черги се 
оказа неефикасно срЪдство, затова тукъ се приложи втория 
начинъ. ; 

Въ Пловдивско сжщия скакалецъ се появи масово въ 
с. с Демирдешлий, ГолЪмо-Конаре, БЪлоземъ, Бей-Кьой, 
Калжчлий, Ржжево-Конаре, Селджиково, „ауатларе, ГолБмъ- 
Чардакъ и Масатларе. 

Въ Станимашка и Чирпанска околии скакалеца се по- 
яви масово-тукъ-таме. 

Най-после и въ Софийско при с. с. Волуякъ и Дърве- 
ница, и въ Ихтиманско при с. Вакарелъ, той бЪ твърде раз- 
пространенъ и причини голбми повреди. Тукъ агрономич-. 
ната власть бЪ късно увЪдомена, ларвитЬ бЪха много на- 
растнали и наскоро се пръснаха изъ посЪвитЪ, което твърде 
много затрудняваше борбата съ тЪхъ. 

За установяване до колко скакалцитЪ у насъ се напа- 
датъ отъ паразити, отъ Хасковско, Борисовградско и Пазар- 
джишко се събраха множество възрастни ларви и окрилени 
скакалци отъ въпросниятъ видъ на 22 -- 24. МП. Указа се, че 

само 1--29 сж нападнати отъ ларвата на една тахина, вида 
на която не ни е известенъ. Сжщата тахина се констатира и 

по италиянския скакалецъ. 
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По тЪлото на мароканския скакалецъ доста често попа- 
даха по множество екземпляри отъ единъ малъкъ червенъ 
кърлежъ. ЕкземпляритЪ отъ последния се намираха най-много 
въ съединенията на главата съ гжрдитЬ и мЪстата, кждето 
се присъединяваха краката и крилетъ къмъ гжрдитЬ. ТЪзи 
кжрлежи, макаръ и да се сръЪщатъ сравнително често, не сж 
отъ голБмо значение за ограничение на скакалеца. Освенъ 
въ горепоменатитЬ мЪста, тЪзи кърлежи се намЪриха и по 
скакалцитЬ въ Търновско и Троянско. 

Италиянски скакалецъ (Са рватиз Найсиз Г.) 
-- СрЪщаше се въ всички нападнати отъ мароканския ска- 
калецъ мЪста и заедно съ него въ незначителни количества 
-1--50„ като много-рЪдко достигаше 20--250 „ Последното се 
забеляза въ нЪкои мЪста въ Иевертесятино, ВЪроятно, въ 
Пловдивско той е въ по-значителенъ проценть, но сведенията 
за това не сж достатъчни. Иначе, отъ никжде не се пслучиха 
сведения за масовото му срЪщане. Този фактъ, за сравни: 
телно рЪдкото срЪщане на игалиянския скакалецъ презъ 
1929 г., е много характеренъ. На какво се дължи това още 
не може да се каже. 

О :звенъ италиянския скакалецъ, между мароканския ска- 
калецъ попадаха и множество други видове, отъ които най- 
чести бЪха следнитЪ два: Оед!рода соеги!езсепз Г. и 
Оеда! ешз десогиз Пегт. (пагоГгазпатиз Пе Пеег.). 

Зеленъ скакалецъ (| осизга у! г! 4155 1 та Г.)-- 
Появилъ се е масово изъ младитъЪ гори на Преславския 
балканъ (25. М!. 29.), отъ кждето е преминалъ изъ съседнитЪ 
ниви, заедно съ вида ВагЬ!! 1 5 ез зр. ПовредитЪ изъ го- 
ритЬ и то младитЪ сж по-значителни, но изъ нивитЬ сж слаби. 
За сжщия е съобщено и отъ с. Кошава (Видинско), Въ начало 
е билъ масово разпространенъ изъ естественитЪ ливади, отъ 
кждето е преминалъ и нападналъ пшеницата къмъ 12.У1.29. 

Пес! 1 сив меггистуогиз Г. -- Появилъ се е масово 
изъ младитБ гори въ Преславския балканъ къмъ 20.М1.29., 
заедно съ предидущиятъ видъ, отъ кждето е преминалъ изъ. 
съседнитЪ ниви. 
ВагЬ #1 5вгез зр. - За масовото появяване на този 

видъ презъ текущата година се съобщи отъ Кеманларъ, Кар- 
нобатъ, Попово, Преславъ, БЪла, Харманлий и Видинъ. Въ 
Кеманларъ първоначално сее сръщалъ масово изъ горитЪ, 
отъ кждето презъ втората половина на юний е преминалъ 
изъ посБвитБ. Въ Карнобатско въ землището на с. Аптолкьой 
се е появилъ къмъ началото на май ие причинилъ сериозни 
повреди на лозята, слънчогледа, фасулитЪ и др. култури, а сжщо 
и на съседнитЪ гори. Пораженията продължаватъ и до деня 
на съобщението (22. МУ.) Въ начало скакалцитЬ сж били на 
малки купчини, после сж се пръснали и обхващатъ едно про-. 
странство въ дължина около единъ километъръ и ширина 
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600 метра. Сжщиятъ видъ въ БЪленското землище е причи- 
нилъ повреди на царевицата, слънчогледа и други пролЪтни 
посъви. Въ Попово той е нападналъ пшеницата, въ Пре- 
славско - джбовата гора на селата: Златарь, Салманово и 
Злокученъ; въ Харманлийско той се е сръщалъ масово само 
изъ горитЬ, отъ кждето не е можалъ да премине изъ посъ- 
витЬ, защото наскоро е билъ унищоженъ отъ птици и отъ 
проливенъ дъждъ. Въ Видинско въ мЪстностьта Дюзменъ (Ак- 
чарски районъ) скакалеца масово е нападналъ и е повре- 
дилъ около 700 дек. бостани до 1000), царевица и слънчогледъ 
--409 засети на изкоренена гора и съседни съ гора. Въ напа- 
днатитЪ отъ мароканския скакалецъ мЪстности въ Хасковско, 
Борисовградско и Пазарджишко този видъ се сръщаше по- 
рЪдко. 

“ Щурецъ пустинникъ (ОСгу из дезег из Ра!.).-- 
Този щурецъ се срЪща изъ цЪлата страна, но обикновенно 
въ малки количества и рЪдко причинява по-голбми повреди. 

„Едно отъ главнитъЬ му гнЪзда е околностьта на Горна- 
ОрЪховица и съседнитЬ му села. Тамъ, презъ предшества- 
щитЪ години, той се е появявалъ много пжти масово и е при- 
чинявалъ голбми повреди, главно на лозята и нъкои зелен- 
чуци. Презъ текущата година сжщо се появи масово. По на- 

„ блюденията ни (отъ 12-14М.) около Горна-ОрЪховица и се- 
лата: Долна-ОрЪховица, Влашица и Писарово, щуреца се 
срЪща главно изъ низкитЪ мЪста около слоговетЪ, както и 
изъ угаритЪ съ едри буци, но съ рохкава почва. Въ тъжкитъ 
клисави почви почти не се сръЪща. Но най-много той се на- 
мира въ синоритЪ около лозята, кжлето има струпани лозови 
пръчки или други растителни части, подъ които се скрива 
презъ зимата. Тази година повредитЬ отъ него се забелязаха 
още отъ началото на май. Най-много пострадаха рЪзанитъ 
презъ есеньта лозя, чиито пжпки и лЪторасти на мЪста сж 
унищожени до 500. За това сж благоприятствали струпа- 

о нигЬ около синоритЪ изрЪзани презъ есеньта лозови пръчки, 
подъ които щурпитЪ масово сж се скривали за презимуване. 
Отъ другитЪ култури по-значително сж нападнати захарното 
и кръмно цвекло, а по-слабо фасуля. Сжщиятъ щурецъ презъ 
годината се появи масово и въ ПрЪславско. 

За ограничение на този неприятель се препоржча при- 
мамка Отъ трици съ натриевъ арсениатъ, която да се поставя 
изъ мЪстата, кждето най-много се срЪща, подъ буцитЪ, ка- 
мънитЪ и др. запазени отъ слънчевата свЪтлина и влагата 
мЪста; най-добре е примамката да се постави вечерь. А за 
ограничението му изъ лозята отъ синоритЪ да се отстранятъ 
всички лозови пръчки и др. растителни части. 
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Хоботни (Купспо(а).. 

Епгудаз! ег пашгиз Г. -- Тази дървеница се сръща 
изъ цЪлата страна, но по-рЪдко се появява масово. Презъ 
текущата година тя се е появила масово при с. Акчаръ, по ; 
долината на оп. Скомля. Нападнала е главно ръжьта въ около зи 
20 декара и е причинила повреди 20-509 Сжщата е 
съобщена и отъ с. ЛЪтница (Ловешко) кждето къмъ срЪдата 
на юний е нападнала пшеницата и ечмика. Наблюдавахме я 
доста много по пшеницата при с. с. Лилечъ и Криводолъ, 
Врачанско и въ Свищовско, презъ юний. о 

Шестточеста цикада С! садша (1аз5из) зехпобага : 
Еа!,). -- ВЪроятно поради малката й величина тази цикада 
неприятель за житнитЪ растения, до скоро не бЪ наблюдавана 
и сведения за нея въ нашата литература по приложна ентомо- 
логия не бЪха дадени. Въ приноситЬ на К. Малковъ тя сжщо 
не е спомената като вредитель. Презъ 1927 год, тя се забе- 
ляза умбрено разпространена по овеса въ опитното поле 
при Образцовъ-Чифликъ Тази година наблюдавахъ сроденъ 
на нея видъ масово въ възрастната му форма на 18 ноем- 
ври по младата пшеница въ стопанството на зимното зем- 
ледЪлско училище при Свищовъ и на 6 декември сжщо по 
пшеницата въ опитното поле при Павликени. Презъ това 
време цикадата снасяше яйца и повредитЪ отъ нея бЪха не-| 
значителни. Като се вземе предъ видъ много късното й срЪ- 
щане трЪбва да се приеме, че това е третото й поколение. по. 
За разпространението на този неприятель въ Свищовско е : 
способствала голБмата суша презъ годината. : 

РпузоКегтез зр. -- Шитоносната въшка по масло- 
дайната роза въ Карловско презъ последнитв две години се 
срЪщаше твърде много и показва тенденция да увеличи 
района на своето разпространение. До сега тя е констати- 
рана въ с с. Дирилий, Горно-Кьоселеръ, Обчеларе, Рах- 
манларе, Иганово, Гиллере, Войнягово, Ашикларе и Клисура 
отъ Карловска околия и въ с. Гурия, Казанлъшко. Отъ всички 
села на Карловска околия се срЪща най-много въ с. с. Ди- 
рилий и Горно-Кьоселеръ. Споредъ наблюденията ни презъ 
текущата година живота на въшката е следния: презимува 
като ларва, прикрепена неподвижно по едно или двегодиш- : с: 
нитЪ клончета и на пролЪть съ стопляне на времето започва к: 
своята деятелность чрезъ изсмукване сокъ отъ кората, след- 
ствие на което нападнатитЬ клонки се изтощаватъ, спиратъ кина, 

- развитието си, а това силно се отразява, върху общия при- ка 
ръстъ на розитЬ и тЪхната. доходность. Силно нападнатитЪ. ха 
растения даватъ слабъ приръстъ, закърняватъ и следъ Дт: 
3--4 години почти напълно изсъхватъ. Крилатитъ мжжки се ааа 
появяватъ презъ втората половина на априлъ. Презъ втората 
половина на юний (15. М1. на сетне) женскитЪ достигатъ пъл- 
ната си възрасть и започватъ да снасятъ яйца, ларвитЪ на- 

! 
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" скоро се излупватъ и раздвижватъ изъ клончетата за да за- 
ематъ постоянни мЪста. Усиленото движение на ларвитЪ въ 
 най-голбма степень се забелязва между 25. У|.--5. У., после 
то намалява и къмъ 15. МП. съвършенно прекратява. За за- 
крепване на постоянно мЪсго ларвитЬ избиратъ най-често 
по-вжтрешнитБ и по-долни клончета, което затруднява бор- 
бата съ този неприятель. ТЪ не сж разпръснати равномЪрно 
изъ всички клонки, а се струпватъ повече върху отдЪлни 
такива. ЗакрЪпени на постоянно мЪсто по клонитЪ, ларвитЬ 
гоставатъ неподвижни до следната пролЪть, обаче ако наскоро 

следъ закрЪпването имъ тЪ се смутятъ отъ известни небла- 
гоприятни обстоятелства, могатъ да се премЪстятъ. По-често 

- въшката се срЪща изъ сухитЪ и по-високи мЪста, отколкото 
въ по-низкитЬ и влажнитЪ. Въ всЪко отъ нападнатитЪ села 
тя се срЪща само по розитЪ на известни мЪстности, а не е 
пръсната изъ цЪлия районъ. Забелязва се още, че въшката 
въ известна градина не напада предимно съседнитЪ рози, а 
въ повечето случаи отдЪлни такива, пръснати безразборно 
между другит+. СрЪщатъ се рози, по които тя се е появила 
отъ преди двЪ години, безъ съседнитЪ до нея да сж заразени, 
което показва за не тъй лесното й разпространение. Освенъ 
по розитЪ, по други растения още не сме намБрили въ- 
преки търсенето ни. Изглежда, че тя е мЪстенъ неприятель 
само по-розитЪ. Споредъ сведения отъ мЪстното население, 
тази въшка каго сериозна напасть за розитЪ се забелязва 
отъ 4--5 години, макаръ че то я познава отъ преди повече 

- отъ 17 години. На всЪки случай тя се явява като най-опа- 
сенъ неприятель за маслодайната роза въ поменатитЬ села. 

; ДЕ се основното й проучване. За г оооа съ въшката на- 
селението практикува: 

1. ИзрЪзване на нападнатитБ клонки и 
2. Чистене на въшкитЪ съ парцали. 
Първото срЪдство се практикува всЪкога щомъ се за- 

„бележатъ въшкитЪ и то дава известни резултати, но се отра- 
- зява неблагоприятно за развитието на розитЪ. По рационално 
е, ако то се прави съ огледъ живота на въшката, като се 

- изрЪъзватъ нападнатитЬ клонки самс преди снасяне на яйцата 
и разпълзяване на ларвитЪ, т. е. веднага следъ обиране на 
цвЪта (първата половина на юний). Тогава въшкитЪ, като 
нарастнали, по сигурно издаватъ мЪстата на ларвит?. 

„Второто срЪдство е трудно приложимо. Следствие на 
„шипчетата всички въшки не могатъ да се унищожаватъ. 

да По-радикални срЪдства сж химичнитЪ. Опити съ тЪхъ сж 
. предприети, но резултатитБ не сж още дифинитивни. 

Пеперуди (Гер!ор“ега) 
: Дяволска пеперуда (Ругате!з сагдиш! |.) -- 

“|| Тази пеперуда представлява едно много характерно явление 
„за страната. Презъ нЪкои години тя се появява масово изъ 
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некултурната площъ, което предизвиква масово преминаване . 

на гжсеницитъ Йй изъ културнитЪ растения и най вече изъ 
градинитЪ въ дворищата, а самитЬ пеперуди, събрани на 
огромни маси, мигриратъ на далечни растояния. За такъвъ 
случай отбелязахме презъ 1926 г. въ Чепеларско и Бургаско.) . 
Миналата 1928 г. тя се появи сжщо масово. Въ ентомологич-. 
ната секция сведения за масовото й появяване се получиха 
оть: гр, Севлиево, с. с. Градище, Горно-Сливово и Калакас- 
трово (Севлиевско 18--28. |У.), с. Бутанъ (ОрЪховско), Стараг- 
Загора, с. Козлуджа (Варненско), с. Люта (Фердинандско), 
с. Барховица и ДрЪновъ (Ловешко), Горно-ОрЪховица, гр. 
БЪла, с. Сливекъ (Др Ъновско), с. Лъджене (Пещерско), Божу- 
рище, въ и около София. Огъ дивата флора гжсеницитБ на- 
паднаха най-много следнитЬЪ растения: Сагдииз асап По- 
1дез (главестъ грънъ), на който изядатъ всичко, съ исклю- 
чение на стъблото, С1гз! ит агуепзе (паламида), Сепсац- 
геа | Бег!са (метличина), (г! 1са Я10о! са (коприва), Сар- 
зеПа Бигза разЕог!5 (овчарска торбица), Ма! уа 51! уе- 
зъг! в (слезъ, които изядатъ напълно), Гара па! ог (горчива 
лобода), ХапЕ 1 ит зр! позит (руски трънъ). Отъ култур- 
нитЪ растения се нападнаха тукъ-таме следнитЬ: различни 
градински цвЪтя, като Пан Па уаг!аБ! 5 (гергина), САгу- 
зап етит  (хризантеми) и др. РНазео!15 уп!д4аг!5 
(фасулъ), Зо|а и зр!да (соя), М1 ста РаБа (бакла) и 
частично НеапЕНниз аппиз (слънчогледъ), | 1пип 
из1Еа + Т с! тоз (ленъ) и зо!гапит ЕиБегозцит (кар- 
тофи). Като неприятель по фасула въ България тЪзи гжсе- 
ници сж известни отъ по-рано, което отбелЪзва и Р. зога 

пег?). По соята ги наблюдавахме въ Образцовъ-Чифликъ, 
За борба съ този неприятель се употръби опожаря- 

ване на дивата растителность и пръскане на последната съ 

нафтъ, а при случаитЪ съ културнитЪ растения -- парижко 
зеленило. 

 Мъртвешка глава (АсПегоп а а: гороз Г.) 
Въ ентомологичната секция се получиха какавиди отъ тази 
пеперуда, чийто гжсеници сж нападнали частично карто- 
фитЪ въ опигното поле при гр. Карнобатъ (/.МП.29), опит- 
ното поле при Сливенъ (1Х.929 г.) и отъ с. БрЪсть, Никопол- 
ско (10.МП.29). При последното находище гжсеницитЬ не 
рЪъдко сж унищожавали листата на отлЪлчни гнъзда картофи 
(съобщава ржководителя на допълн. землед. училище). 

; Газтосатра ацегс !оНа Г. -- ГжсеницитЬ на 
този сравнително по-ръдъкъ неприятель у насъ се получиха 

Сведения по земледелието. Год. |Х. бр. 3--4, стр. 18. София 1928 г. 
2?)НапдЬисп дег РНапгепКгапкНнейеп. Ог е АиНаде. В. Ш. 5. 396. 
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презъ текушата година отъ гр. Златица, кждето сж напад- 
презъ юний 1927 г. 
нали умерено кюстендилскитЪ сливи и крушитЪ, сортъ ди- 
лова масловка. ПеперудитЪ се излупиха къмъ 18--20. М1. 29 г. 

Гжбстворка, Рог! пе! гта (Гумпап!гта) Я!зраг 
Г. - Презъ последната година гжсеницитЪ на тази пеперуда 

сж се срЪщали масово и сж причинили твърде голЪми 
повреди изъ горитЬ около гр. Кула. Чувствително сж били 
засегнати и овощнитЪ дървета (съобщ. държавния агрономъ 
и управителя на държ. овощенъ разсадникъ при гр. Кула, 
17. М1. 29 г.) За сжщата пеперуда се получиха гжсеници 
и отъ общинския овощенъ разсадникъ при БЪлоградчикъ, 
нападнати отъ паразитъ Арап!е!ез зр. Въ Казанлъшко и 
Бургазко, които мЪста сж едни отъ главнитЬ й находища, 
гжсеницитЬ бЪха ограничени. 

Гпо  (Ргосг!з) атре!орНада Вау!е.. -- Малкитъ 
гжмсеници на тази пеперуда сж се появили въ маточника на 
общинския лозовъ разсадникъ при гр. Варна само по хибрида 
шасла Х берландерия 41 6., презъ май. Нападнати сж пжп 
китЬЪ още при развитието имъ и сж повредени до 300/ За 
ограничение на неприятеля е предприето събиране на гжсе- 
ничкитЪ и пръскане съ парижко зеленило. 

Ещше На г21псКепейа Пт. -- ГжсеницитЬ на тази 
малка пеперуда наблюдавахме въ Софийско презъ 1927 год. 
по чушкитЪ на соята (зо|а Н15р! да) и презъ текущата 
година по чушкитБ на фасуля Рпазеоиз уп!ааг!5) 
ТЪ се хранятъ съ зърната, отъ които оставаха малки части. 

- Въ отдълнитЪ чушки се срЪщаха само по една гжсеница, 
която може да наяде всичкитЪ зърна. При отдЪлни чушки 
се забеляза, че гжсеницитЬ къмъ времето на зреенето на 
зърната, пробиваха малка дупка на чушката, излизаха отъ 
нея и се заравяха въ земята. Това ставаше къмъ края на 
августъ, или презъ септември. Отъ заровени нЪколко гжсе- 
ници се получиха пеперуди къмъ края на м. априлъ. 

Ливадна пеперуда, | охозеде (РБ! усгаепо- 
дез) 5 1с 1 са 1з Г. - По отношение вредната ентомо- 
фауна на България презъ 1929 г. масовото появяване на 
ливадната пеперуда почти изъ цЪлата страна се яви като 
едно отъ най-характернитЪ явления. Това е още повече фра- 
пиращо и отъ обстоятелството, че презъ предшестващитЪ 
7 години, включително и 1928 год, никжде въ страната не 
бЪ забелязано нейното масово срЪщане, което излишно 

отбелязвахме въ сведенията за вреднитЬ насЪкоми презъ 
тЪзи години.) Първото поколение на пеперудата не се появи 
въ твърде голбми количества и на много мЪста мина неза- 

1) Вижъ сп. Сведения по Землед. Гоп. У, брой 3-4; год. М1. бр. 
.4-6; год. УП. бр. 2; год. |Х. бр. з-4 и год. Х. бр. 3- 4. 
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„бЪлязано; повредйтЪ отъ него сжщо така не бЪха твърде го- 
лЪми. ГжсеницитЪ, както и пеперудитЪ на второто и особеннс 
на третото поколение се явяваха въ неизброими количества. 
Освенъ най-разнообразната дива растителностъ, включитнлно 
трънитЪ и бодилитЪ, нападнати бЪха и следнитЬ културни 
растения: люцерна, цвекло (захарно и кръмно), слънчогледъ, 
царевица, тютюнъ, памукъ, сусамъ, пипепъ, лукъ, прасъ, мор- 
кови, домати, синъ-патладжанъ, тикви, дини, пжпеши, кра- 
ставици, фасулъ, грахъ, бамя, картофи, метла, маслодайната 
роза, детелина, частично лозята (младитЪ имъ листа и гроз- 

дето), нъкои есенни посЪви и листата на по-младитЬ овощни 
дървета (вишни, череши и др). Въ ПлЪвенско наблюдавахме 
гжсеницитЪ да нападатъ и по акациитЪ, върбитЪ и брЪста. 
Най-много повреди гжсеницитБ причиниха на люцерната и 
цвеклото, а отъ зеленчуцитЪ -- на зелето и пипера. На мЪста 
много силно пострадаха: конопа, памука и тютюня. Пъленъ 
цикълъ за живота на тази пеперуда у насъ още нЪмаме. На- 
клонни сме да приемемъ, че тя има три поколЪния, като на м ста, 
или пъкъ една часть отъ нея, остава само съ двЪ поколЪния. 

По-подробни сведения за разпространението, времето на сре- 
щането на пеперудитЪ и гжсеницитЪ при разнитЬ поколЪния 
на вида, възъ основа на полученитЪ въ секцията сведення 
и направенитъ наблюдения се даватъ въ настоящата книга на 
известията отъ стажантъ агронома В. Чепишевъ. Отно- 
сно ограничаващитЪ я фактори и вЪроятностьта За нейното 
масово появяване и презъ идущата година, още отъ сега 
може съ положителность да се каже следното: стерилность 
(безплодие) въ пеперудитБ отъ последното поколЪние не се 
прояви или, ако е имало то есъвсемъ слабо; гжсеницитъ на 
това поколЪние въ най-голБмата си часть сполучливо се от-. 
гледаха и преминаха въ земята, а паразититЪ по тЪхъ, отъ 
които въ секцията се получиха нЪколко вида сж слабо раз- 
множени и не могатъ да предизвикатьъ силното ограничение 
на пеперудата още въ началото на годината. Като така, тя 
ще се появи масово и презъ идущата година, което налага 
да се организира борбата съ нея, при всичко, че тази борба 
ще се затруднява силно отъ следнитЪ причини: 1. гжсени- 
цитЪ сж твърде полифагни и нападатъ освенъ много кул- 
турни, но и най-разнообразни диви растения, а у насъ по- 
следнитБ сж твърде размЪсени съ културнитЬ и 2 нашето 
стопанство не е интензивно, а доставенитЬ отъ чужбина хи- 
мични срЪдства струватъ скъпо и борбата чрезъ тЪхъ слабо 
би се рентирала. 

Огъ известнитЪ и изпитани срЪдства тукъ препоржчваме 
като най-добри следнитЪ: 

1. Пръскане нападнатитЪ или застрашаванитЬ култури 
съ парижко зеленило 200--300 гр. на 100 литри вода (въ 
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зависимость отъ възрастьта на гжсеницитЪ и доброкачествен- 
ностьта на зеленилото). 

2. Пръскане съ бариевъ хлоридъ Д 5, 
3. Охранителни или ловни ровове при масово мигри- 

ране на гжсеницит. 
4. Дълбоко разораване главнитЪ залежи на зимуващитЪ 

гжсеници, на всЪкжде кждето това е възможно. 
Царевична пеперуда (Ругашзба поиБ! а! 15. 

“ НЬ.). Тази пеперуда презъ последнитЪ, нъколко години изпъкна 
като най-опасенъ неприятель за царевичната култура въ 
Съединенитъ ШЩати на сев. Америка. Като сериозенъ не- 
приятель на царевицата въ Европа тя се явява и за нЪкои 
области на Германая (Баденъ), „Унгария и Югославия. У 
насъ, споредъ досегашнитЪ ни сведения, тя е разпростра- 
нена изъ цЪлата страна и въ нъкои мЪста значително ата- 
кува царевицата, обаче по-сериозни повреди отъ нея отъ 
никжде не ми см съобщавани. И като се изключатъ отдЪлни 

области, кждето презъ последнитЪ години имахме случай да 
наблюдаваме, нейнитЬ по-сериозни повреди върху царе- 
вицата, тя у насъ може да се приеме като не опасенъ не- 
приятель за това растение. Въ противоположность на това, 
забеляза се че на конопа тя причинява сравнително по- 
голБми повреди. Така, въ околноститЪ на гр. ГТ. Пазарджикъ 
презъ 1924 и 1925 год. гжсеницитБ сж се срЪщали масово 
по конопа въ едно пространство отъ около 2000 декари и 
на мЪста повредитЪ сж достигнали до 509. И презъ 1926 г. 
по сжщия конопъ гжсеницитЬ бЪха твърде разпространени. 
Въ сжщото мЪсто и презъ 1927 год. този „ неприятель б6Ъ 
разпространенъ, но значително по слабо, отколкото презъ 
1924 и 1925 год. Освенъ по конопа и царевицата гжсени- 
цитЬ й намврихъ и по чушкитЬ на фасулъ (Ямболъ). Ма- 
каръ че гжсеницитЪ й нападатъ много други културни и 
некултурни растения у насъ тя е забелязана само по горе- 
поменатитЪ три. По въпроса колко поколБния има пеперу- 
дата, мненията на разлнчнитЪ специалисти се различаватъ. 
Но знае се съ положителность, че въ нЪкои страни тя се явява 
само въ едно поколение, а въ други (предимно по- -южнитЪ) 
-- въ две. У насъ сжщо не е още уяснено колко поколенкя 
има, обаче възъ основа на факгитЪ, които имаме. изглежда 

че въ повечето случаи тя има въ по-южнитЪ части на стра- 
„ната две поколения (Пазарджишко и Бургаско), а въ по-се- 
вернитБ само едно (Троянско, Тетевенско, Русенско). За раз- 
яснение на този въпросъ намираме за необходимо да съ- 
обща тукъ наблюденията, които имаме за гжсеницата и пе- 
перудата. 

гг и Въ а гинетерина на Бургасъ презъ 1909-1911 год. 
наблюдавахъ пеперудитЬ да хвърчатъ отъ началото на май 

„до срЪдата на августъ. 
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2. Въ Ямболъ се намври една гжсеница въ чушка на 
фасулъ, която какавидира на 13. УП. 1925 г, а даде пепе- 
руда на 24. УП. 1925 г. 

3. Около Пазарджикъ гжсеницитЕ по конспа бЪха въ 
най-усилена деятелность отъ 1-10. У1. На 14. УШ. 1927 год. 
всички гжсеници бЪха напуснали конопа, или пеперудитЪ 
излЪтели. 

4. При Ссфия възрастни гжсеници се срЪщаха ръдко по 
царевичнитЪ стъбла презъ септември. (7. !Х.) 

5. При ПлЪвенъ ловихме пеперудата на 3. УШ. 1925 г. 
6. При Образцовъ-Чифликъ по царевицата на 19. УП. 

1927 год. наблюдавахме не често млади и възрастни гжсе- 
ници, какавиди на 24-26. УПи пеперуди 5. УШ. и 5. УШ. 
1927 г. и само възрастни гжсеници на 12.|Х. 1929 год. 

7. При с Рибарица, Тетевенско, на 12. УШ. 1929 год. се 
наблюдаваха предимно срЪдно възрастни и възрастни гжсе- 
ници масово по царевицата. 

8. Въ околноститъ на гр. Троянъ и съседнитЪ му села 
наблюдавахъ масово гжсеници, предимно възрастни, по ца- 
ревицата на 10.1Х.1929 г. и 1.Х.1929 г. 

Отъ всички мЪста, кждето се наблюдава царевичната 
пеперуда, като по-вредна по царевицата тя се оказа само 
при Троянъ и с. Рибарица, Тетевенско. Въ тЪзи две нахо- 
дища 20--509 отъ царевичнитЪ стъбла бЪха нападнати. На 
отдЪлнитЪ стъбла се срЪщаха на 10.1Х. 1929 г. по 1--7 гжсе- 
ници, но най-често по 2--3. Сравнително рЪдко попадаха 
стъбла, които следствие нападението на гжсеницитЬ бЪха 

„спрели развитието си и не сж могли да образуватъ ко- 
чани, или пъкъ последнитБ сж недоразвити. Въ повечето 
случаи растенията, въпреки че бЪха нападнати отъ по нЪ- 
колко гжсеници, Запазиха нарастването и енергиитЪ си и 
даваха добре развити плодове. Обяснението на това срав- 
нително по-слабо повреждане на царевицата у насъ отъ 
Ругаиза пиБПа!з трЪбва да се търси въ сорта на цареви- 
цата и въ обстоятелството, че атаката на гжсеницитЪ е за- 
почвала следъ като растението е много укрепнало. Това е и 
споредъ мнЪнието на Германския ентомологь От Напз 
б5асиПеБеп, специалистъ по тази пеперуда, съ когото презъ 
текущата година имахме случай да проучваме нападението 
на пеперудата по царевицата въ Троянско. а 

Много важенъ е въпроса относно мЪстото, кжде зи- 
мува гжсеницата, той е въ тЪсна връзка съ въпроса за срЪд- 
ствата противъ този неприятель. При наблюденията, които се 
направиха на 30.1Х и 1.Х. изъ околноститЪ на Троянъ, тъкмо 
презъ времето, когато царевичнитЪ стъбла се пребираха, се 
забеляза, че една сравнително по-малка часть отъ гжсеницитЪ 
бЪха останали къмъ срЪднята часть на царевичнитЪ стъбла, 
повечето бЪха преминали къмъ по-долнитЬ му части, или 
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се намираха въ тЪхъ, близо до повърхностьта на земята 
и само една съвсемъ незначителна часть (единични гжсе- 
ници) бЪха преминали подъ повърхностьта на земята. Отъ 
тукъ като много важна и сигурна мЪрка противъ този не- 
приятель се явява много ниското, по възможность и подъ 
почвата, изрЪзване или изскубване на царевичнитБ стъбла 
при обиране на плода, при условие обаче, че твзи стъбла 
още преди появяването на пеперудитЪ (априлъ) ще се употрЪ- 
бятъ за храна на домашния добитъкъ, или ще се изгорятъ. Като 
така, подметката на стърнищата (при царевицата) | не може 
"да се приеме като рационално срЪдство за неговото огра- 
ничение. 

Отъ ит паразити, които атакуватъ гжсеницата 
на царевичната пеперуда въ другитЪ страни, у насъ конста- 
тираха само слЪднитЪ два: 1. браконида М! сгоБгасоп 
Бгеу!согп! 5 М/езтае!; намЪриха се 3 ларви отъ една 
гжсеница около Гроянъ, на 1.Х. 1929 год. ларвитЪ завиха 
пашкули на 3.Х. 1929 год; браконидитЬ се излюпиха на 
24. Х. 1929 год. 

2. Тахината ГудеПШа зеп! 15 Медеп. - нЪколко ка- 
кавиди (рире) около Троянъ, отъ които се излюпи само една 
муха на 15.Х. 1929 год, 

Р !атур! ! Па грододасу|из Е. -- Презъ теку- 
„щата година гжсеницитЪ на тази пеперуда бЪха много раз. 
пространени и причиниха чувствителни повреди по  масло- 
дайната роза при с. Дирилий (Карловско). ТЪ се хранятъ 
съ листчетата на пжпкитБ, които преплитатъ съ паяджинки. 
„Отъ отгледани единичи гжсеници се получиха пеперудитЪ 
на 7 -10-МГ. с. г. 

Тог! г! х Бегатаппапа Г. - Гжсеници отъ тази 
пеперуда се получиха отъ Самоковъ чрезъ държавния агро- 
номъ. Въ начало гжсеницитЬ сж нападнали листата на 
пжпкитБ, после самитЪ пжпки, а най-после и самия цвЪтъ 
на червенитЬ рози. НападнатитЪ части гжсеничкитЪ оплитатъ 
съ паяджина. ЯпонскитЪ рози, макаръ и да сж били въ съ- 
седство съ червенитЪ, не сж нападнати. НарастналитЪ гжсеници 
какавидиратъ по нЪкой листъ, или между два такива. Отъ 
отгледани гжсеници пеперудитЪ се излюпиха къмъ 15- -20.М1- с.г. 

МоосеПа- гоБогапа Тг. - РозитЪ въ София често 
се нападатъ отъ различни гжсеници, предимно листозавивачки 
(Тог!г! с! дае), които на пролЪть преплитатъ и увиватъ ли- 
стата на младитЪ лЪторасти, съ което препятствуватъ за раз- 
витието на последнитЪ. Между тЪзи гжсеници една отъ че- 
ститЪ е и гжсеницата на пеперудата Мовосе На гоБогапа. 
Гжсеницата е червено-кафява, съ свЪтло-кафява глава и че- 
ренъ щитъ. ЖивЪе презъ май, като преплита нежнитЪ листа 
на младитЬ лЪторасти, отъ което розитЪ доста страдатъ. Отъ 
отгледани гжсеници се излюпиха пеперудитЪ на 25 и 29 юний. 
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За ограничението имъ се препоржчва изрЪзване на напад- 
натитЪ клончета, или пръскане съ по-слаби инсектисиди. ; 

Ттпегосега осеЦапа НаБг. -- ГжсеницитЪ й се срЪ- 
щатъ тукъ-таме по листата на ябълковитЬ дървета около Х«о- 
фия, презъ май. ПеперудитЪ се явявать отъ края на май на 
сетне. 

Шаренъ лозовъ молецъ (Ро! успгоз5!5 Бо:гапа 
ЗсНИЕ). Тази пеперуда, макаръ и отъ незапомнени времена 
да е извЪстна у насъ и почти изъ цЪлата страна, осо- 
бенно въ южна България, да причинява > масови по- 
вреди на лозовитЪ хасми, до скоро само частично нападаше 
лозята и не бЪ позната за последнитЬ като масовъ непри- 
зтель. Презъ последнитЪ нЪколко години тя намбри благо- 
приятни условия и се разпространи масово изъ лозята въ 
южна България въ нЪколко мЪста, а именно: въ Пазарджи- 
шко (с. с. Кара-Бунаръ, Бошуля и Кара-Мусалъ), Пловдивско 
(с Кара-Агачъ, БрЪстовица и Перущица), около Станимака, 
Стара-Загора, Бургасъ и Анхиало. Макаръ и не всЪка година, 
но въ тЪзи пунктове лозята силно страдатъ оть нейнитЪ. 
гжсеници. Това наложи да се предприематъ проучвания 
върху този неприятель и да се изпитатъ срЪдства за борба. 
Биологията му е доста разяснена; у насъ той се явява въ 
три поколения. Отъ изпитанитъ срЪдства най-ефикасни се 
оказватъ носпразенъ, гралитъ и плутокилъ. “Проучванията сж 
възложени на агронома П. Стойновъ. 

Зърновъ молецъ (51: 0!:года сегеа! е Па ОПу.) -- 
Този много опасенъ неприятель на складираната царевица и 
до известна степень и -пшеницата и презъ 1928 год. продължи. 
да се сръЪща масово и да увеличава района на своето разпро-. 
странение. Но презъ текущата 1929 г. по неизвестни причини се 
ограничи. Дали той е мЪстенъ неприятель и се е срЪщалъ въ 
страната отъ векове, или е пренесенъ презъ последнитБ де- 
сетилЪтия, това не може да се установи, тъй като липсватъ 
необходимитЪ за това данни. До преди 27 години и особено 
за малкитЬ пеперуди у насъ, къмъ които спада зърновия мо- 
лецъ, почти нищо не се знаеше. Но фактъ е, че отъ 7 год. 
този молецъ силно напада и поврежда складираната царе- 
вица, до-като по-рано не е забелязанъ. За сега той има 
като свои райони следнитБ околии: Севлиевска, Габровска, 
Ловешка, ДрЪновска, Берковска, Луковитска, ПлЪвенска и 
Никополска. Реколтата на царевицата въ тЪзи околии, въ 
пунктоветЬ, кждето молеца е най-силно разпространенъ, 3: 
пострадала срЪдно 30--509, Презъ последнитЬ две години. 
(1928--1929 г.) той е забелязанъ на много мЪста и по коча- 
нитЪ въ полето. За масовото разпространение на този не- 
приятель способстватъ следнитЪ главни причини: 

1. Въ всички мЪста, кждето молеца се срЪщаше, царе- 
вицата или часть отъ нея се складирва на кочани по тава-. 
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нитЪ на жилищнитБ помбщения или други мЪста на сж-. 
„щитЪ, кждето остава дълго време. Следствие на по-високата 
температура въ тЪзи мЪста, молеца има възможность да се 
размножава почти непрекжснато и презъ зимата. 

2. Почти навсЪкжде царевицата отъ новата реколта се 
складирва при остатъцитЬ отъ старата, които сж нападнати 
отъ молеца, а не се извършва пречистване на тЪзи мЪста и 
грижливо отстраняване на всички остатъци. 

За разпространението на молеца спомага и обстоятел- 
ството, че той не е нападнатъ силно отъ паразити. Нам - 
рениятъ такъвъ Са!о!ассиз сега!еПае Азпт. презъ 
последнитЪ години не е разпространенъ много. 

За ограничение на молеца трЪбва да се направи 
следното; 

1. Да се препоржча на населението съхранението царе- 
вицата на кочани въ кошове, а се забрани складирването й 
по таванитЪ, или други мЪста на жилищнитЪ помЪщения съ 
по-висока температура. 

2. Никога да не се поставя царевицата отъ новата ре- 
колта при остатъцитЪ отъ старата. ПоследнитЪ, по възмож- 
ностъ и особено, когато сж по-малко да се употрЪбятъ рано 
преди пребиране на новата реколта или пъкъ, когато ста- 
рата реколта не може да се изразходва новата да се постави 
въ отдЪлни по-изолирани отъ молеца помЪщения. 

3. Да се прави грижливо пречистване на помбщенията 
веднага следъ изпразването-имъ и преди: поставяне на: нова 
царевица. 

4. Дезинфекциране на заразената царевица съ сЪро- 
вжглеродъ въ трапища, каци или специални дезинфектори. 
Такива дезинфектори трЪбва да се направятъ по единъ за 
всЪко село, кждето молеца е много разпространенъ. Напра- 
„венитЪ опити установиха, че за дезинфекциране на 100 кгр. 
царевица на зърна е необходимо 40--50 гр. сЪровжглеродъ, 
а за 1 куб. м. пространство 150--180 гр. Дезинфекцирането 
на царевицата трЪбва да бжде задължително за всички сто- 
пани на страдащато. село, съгласно чл. чл, 188 и 189. отъ за- 
кона за подобрение на земледЪлското производство и опаз- 
ване на полскитЪ имоти отъ 1925 год. 

Зелевъ молецъ, РиЕеПа тасиПрепп!з Со" 
(сгис егагит 2е!.). Тази съвсемъ малка пеперудка е раз- 
пространена повсемЪстно изъ цЪлата страна, често се забе-. 
лязва масово и вЪроятно причинява чувствителни. повреди на 
рапицата, зелето и др. културни кръстоцвЪтни растения, но 
поради малката й величина, наблюденията и сведенията за 
нея, като неприятель, сж малко. Наблюдавана често по ра- 
пицитъ въ Г. ОрЪховско, Търновско и ОрЪховско и по зе- 
лето въс. Рила (Дупнишко) и Борушъ (Г. ОрЪховско), презъ 
1927 и 1928 години. Въ Бургаско пеперудата намирахме 

6 
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отъ началото на мартъ до края на ноември, а понЪкога и 
презъ зимнитЪ месеци. Споредъ това, у насъ тя има 4 поко- 
ления. Презъ 1928 год. гжсеницитЪ сж нападнали масово про- 
лЪтната рапица на П. Хиновъ отъ с. Радомирци (Луковитско), 
като за нЪколко дни сж я унищожили. Сжщиятъ неприятель 
масово се появи презъ сжщата година по зелевия разсадъ 
при Стара-Загора и по зелето при Божурище (28.М1.). 

Препоржчаха се следнитЪ срЪдства; при зелето: 1. Следъ 
пребирането му да се унищожатъ всичкитЪ му остатъци, изъ 
които зимуватъ какавидитБ, 2. да се отстраняватъ редовно. 
всички диви кръстоцвЪтни растения. 3. кждето неприятеля се 
явява масово, да се засъватъ малки парцели съ рапица или 
други кръстоцвъЪтни растения, по които пеперудкитЪ се примам- 
ватъи снасятъ яйцата си и 4. по долнята повърхность на листата 
да се посипва смъсъ отъ 1 ч. тютюновъ прахъ и 2 ч. варь. 

Апагзта Ппеа!еПа Г. -- Презъ пролЪтьта на насто- 
ящата година листата на младит?, клони на сливитЬ при Па. 
нагюрище сж били нападнати на нЪкои мЪста оть гжсенич- 
китЬ на една малка пеперудка, която се оказа, че принац- 
лежи на вида Апагз!а Ппеа!е! Та, у насъ малко позната 
и неизвестна като неприятель. Отъ  отгледанитЪ > гжсе- 
нички се получи пеперудката на 21. У. 929 г. По 5риШег 
лЪтното поколЪние на пеперудката напада плода на сли- 
витЬ, но това още не е констатирано у насъ. Споредъ дър- 
жавния агрономъ въ Панагюрище, тЪзи гжсенички сж напад- 
нали и по черешитЪ и вишнитЪ, но това не се прозвЪри. 

Твърдокрили (Со!вор(ега). 

Житенъ бЪгачъ (ХаБгиз ЕепеБг! о!дез Поеге).-- 
Единъ отъ твърде сериознитЬ неприятели на младитЪ житни 
посЪви е бръмбарътъ известенъ съ името, житенъ бЪгачъ. Като 
бръмбаръ е познатъ отъ много находища и изглежда сигурно, 
че е разпространенъ изъ цЪлата страна, но като вредитель. 
у насъ е намвренъ до сега само отъ следнитЬ мЪста: ПлЪ- 
венско, Търновско, Шуменско, ОрЪховско, Свищовско, Бур- 
гаско. Ново-Загорско, Старо-Загорско, Фердинандско, но не 
въ твърде голбми размбри. Като масовъ неприятель, идва 
по-рЪдко. Най-много е забелязанъ по онбзи житни посЪви, 
които сж засЪти на стърнища. 1928 година бЪ една отъ твърде 
благоприятнитЪ за него. Още презъ есеньта 1927 г. и въ на-. 
чалото на пролЪтьта 1928 год. неговитЬ ларви се забелязаха 
масово и причиниха голбми повреди въ с. Ставерци (Ор- 
ховско), с. Младово (Ново-Загорско), с. ОрЪхово и с. Гривица 
(ПлЪвенско) и въ Бургаско. 

Въ с. Ставерци (ОрЪховско) при прегледа на 26. ГУ. 1928 
г. се указа че голБма часть отъ посЪнитЪ, -- около 2--3 хи- 
ляди декари сж значително нападнати отъ ларвитЪ, които 
бЪха на различна възрасть. Намври се единъ екземпляръ и 
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отъ възрастната форма, което много ранно идване на орки 
бара (споредъ литературата се появява отъ началото на юний) 
не ни е обяснимо. ПовредитЪ засЪгаха главно краищата на” 
готдБлни ниви, като образуваха ивици покрай синоритЪ съ 
широчина, споредъ количеството на ларвитЬ, отъ 2--3 до 
10--15 метра. Въ нападнатитЬ мЪста всички растения бЪха 
унищожени отъ ларвитЪ, които предъвкватъ листата и крЪх- 
кит имъ стъбла и изсмукватъ тЪхния сокъ като ги свличатъ 
отчасти въ земята. Отъ растенията оставатъ само подобно на 
кълчища размачкани части. Презъ деня ларвитЬ се криятъ 
въ земята въ дупки на дълбочина 7--8 и повече см. а но- 
щемъ излизатъ на повърхностьта и нападатъ растенията или 

"се премЪстватъ на други съседни мЪста. ТЪ нападатъ най- 
много пшеницата, охотно отиватъ и на Хо 16, после на ржжьта 
и най-малко на ечемика. По овеса отиватъ не охотно, цареви- 
цата и другитЬ житни посЪви съвсемъ не нападатъ. Споредъ 
мЪстнитЪ стопани, презъ миналата година житния бЪгачъ се 

"е сръЪщалъ, но въ по-малъкъ размбръ, а преди 3--4 години 
още по-малко. ПовредитЬ отъ ларвитЬ му се забелязватъ 
презъ есеньта върху по-раннитЪ посЪви, а на пролЪть още 
"отъ края на мартъ, като продължаватъ презъ априлъ и по- 
късно. По наблюденията бръмбаритЬ започватъ да се поя- 
вяватъ презъ първитЬЪ дни на юний и да нападатъ младитЪ 
зърна на класа, но повредитЬ отъ тЪхъ въ сравнение съ по- 
вредитЬ отъ ларвитЬ сж незначителни. По сведения и отъ 
наблюденията, този неприятель при с. Ставерци се забе- 
лязва тамъ, кждето есеннитЪ и пролЪтнитЬ посЪви се сЪятъ 
на стърнища, или пъкъ на съседнитЬ имъ мЪста, на които 
ларвитБ сж преминали рано на пролЪть. Но въ мЪста, които 
презъ миналата година сж били засЪти съ окопни растения, 
житния бЪгачъ не се срЪща. Друго едно обстоятелство, 
което е подпомогнало масовото разпространение на този 
ннеприятель, намбрилъ благоприятни биологични условия при 
Ставреци е, че посЪвитЬ не сж отдЪлени, а разбъркани. 

„ЦБлото нападнато пространство при Ставерци възлиза на 
2--3 хиляди декари, отъ които само една малка часть е на- 
пълно унищожена. Силно повреденитЪ посЪви стопанитЪ ра- 
зораватъ и засЪватъ съ друга култура. 

При с. Младово (Ново-Загорско) житния бЪгачъ се е 
"забелязалъ сжщо въ началото на пролЪтьта, но по-силни 
повреди отъ него се появиха къмъ началото на априлъ. 
И тукъ сж пострадали главно краищата на посЪвитЪ, пре- 

димно на мЪстата съ рохкавъ черноземъ. Пострадали сж 
"главно пшеницата и зимницата, а по-малко ечемика. Повре- 
"дитЬ възлизатъ на около 60 -- 80 декара до 1009, и 20--30 
"декари до 30". При наблюдението на 31. У. 1928 год. ларви 
нБмаше, а само наскоро образувани какавиди и може 
да се заключи, че какавидирането е почнало къмъ 15 май 
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"и завършило къиъ 25 с. м. Презъ това време тамъ се на- 
мЪриха и единични екземпляри млади още недоразвити и не 
излЪзли надъ земята бръмбари. 

Презъ 1928 г. сжщиятъ неприятель се забеляза масово 
и въ с. с. Марашки - Тръстеникъ и Пордимъ (ПлЪвенско) 
и с. с Каялий, Ваякьой, Кабасакалъ и Джанкардашъ (Бур- 
газко). Въ последното мЪсто главно по пшеницата и ржжьта. 

; Презъ 1929 г. житния бЪгачъ въ по-голЪми размЪри се 
появи въ околноститЬ на Пловдивъ (по ечемика 25 Х! 29 г.) 
Садово, въ Търновско около селата: Павликени, БЪла-Черква, 
Дъскатъ, Стамболово, Градище ивъ землището нагр.Видинъ. Въ 
поменатитЪ търновски села при наблюденията на 6.ХП бЪха на- 
паднати пшеницата и отчасти ечемика. ПовредитЪ отъ лар- 
витЪ сж забелязани още къмъ 10. Х. и на мЪста достигаха 
5 -- 259: СрЪщаха се както млади така и доста възрастни 
ларви. 

Противъ житния бЪгачъ при масовото му появяване се 
препоржчва: 

1 Модернизиране на стопанството. 
2. Дълбока орань рано презъ есеньта за унищожаване 

на падналитБ семена, поникнали следъ жътвата на пролът- 
нитЪ и есенни пос ви. 

3. ЗасБване зимнитЪ посБви на угари. 
4. Вкарване на окопни растения (царевица, картофи, 

слънчогледъ, цвекло и др.) въ редовното сеидбообръщение. 
по 5. ЗастрашенитЬ мЪста да се ограждатъ съ специаленъ 
ровъ съ отвесни стени, дълбокъ и широкъ 40 см., на дж- 
ното на който може да се насипе варь на прахъ. ТЪзи 

окопи трЪбва да се правятъ малко предъ мЪстото, откждето 
ларвитЪ настжпватъ къмъ посЪва. 
“Специално за с. Ставерци се препоржчва засЪване на 

житнитЬ растения групирано на една мБстность, а не раз- 
бъркано, както до сега 

Полски ковачъ (Ааг!о! ез Ппеагиз 7. А. оБзси- 
гиз #2, А. зри а ог 2.) ЛарвитЪ на полския ковачъ изве- 
стни съ името „телени червеи“, принадлежатъ на нЪ-. 
колко вида сродни бръмбари отъ рода Адг! обез и нЪкои 
близки на него, които по причина на слабитЪ имъ морфо-. 
логични различия, скритиятъ и продължителенъ животъ на 
ларвитЪ не сж изучени и разграничени добре. Приематъ се 
като полски ковачъ главно горепоменатитЪ 3 вида Ааг! о! ез. 
СамитЬ бръмбари не сж вредни, но тЪхнитБ ларви -- теле- 
нитЪ червеи. ПоследнитЪ, когато се появятъ масово сж едни 
отъ най-опаснитБ неприятели не само за младитЪ житни рас- 
тения и засЪтитЪ семена, но и за много други полски и гра-. 
дински растения като повреждатъ, било самото семе, било 
прикореннитЪ части на младото растение. У насъ, теленитЬ 
червеи сж разпространени изъ цЪлата страна. До сега тЪ сж. 
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констатирани само по следнитЪ културни растения: царевица, 
пшеница. ечемикъ, тютюнъ, цвекло, фастжци, бостанъ, по 
много зеленчукови растения изъ градинитЪ, но най-често тЪ 
сж нападали младитБ житни растения и тЪхнитЪ семена. 
Презъ разглежданитЪ години сведения за тЪхъ като поя- 
вили се въ.по-голбми количества се получиха отъ даи 
мЪста: с. Махалата, ПлЪвенско (1928 г.); Трънъ (1928); 
Павелъ, Свищовско (1928); Попово (1929); с. Връфьъ, Ви: 
динско (1929); Пловдивъ (1929) и Садово (1929). Отъ всички 
тЪзи мЪстонахождения, теленитЪ червеи бЪха най-разпро 
странени и представляваха твърде сериозна напасть за пше- 
ницата и царевицата при с. Махалата (ПлЪвенско). Презъ м. 
май (1928) имахме случай да прегледаме нападнатитЪ посБви 
на това село. ТеленитЪ червеи се указаха най-много разпро- 
странени въ мЪстностьта „Обядището“. ПовредитЬ отъ тЪхъ 
сж били забелязвани още въ началото на пролЪтьта. Значи- 
телна часть отъ пшеницата и царевицата наскоро следъ по- 
никването имъ сж загивали и мЪстата сж се оголвали. Лар- 
вит се намираха на дълбочина 10 - 15 см. На нападна- 
титЬ растения: пшеница и царевица, крЪхкитЪ стъбла въ под- 
земнитБ имъ части бЪха преядени, отъ което растенията из- 
съхваха. Често при царевицата, ларвитЬ се намираха въ по- 
никващото зърно. На отдЪлни растения се намираха повече 
отъ една ларва. Споредъ възрастьта на наблюдаванитЪ ларви 
можеше да се заключи, че тЪ сж се намирали изъ тази мЪ- 

„„стностьъ и презъ предшестващитЪ години, което се потвърди 
и отъ показанията на мЪстнитЪ стопани. Презъ миналата и 

„ предидущитБ две години, този неприятель се е срЪщалъ. въ 
сжщата мЪстность, но въ по-малъкъ размЪръ. Тамъ тази го- 
дина ларвитЪ заемаха едно пространство отъ около 2500 де- 
кари, на което причиниха повреди около 50. При търсене 
причинитЪ за тази напасть въ мЪстностьта „Обядището“, се 

 изтъкнаха следнитЬ: 1. земята не е била обработвана въ 
продължение на много десятки години; преди 5 години е 
даденг подъ наемъ за разработване и още на втората го-. 
дина вредата отъ ларвитЬ се е забелязала като постепенно 
ларвитЬ сж се размножили до настоящата степень и 2. по- 
чвата е много рохкава. Споредъ ентомологичната литература 
тъкмо тЪзи условия сж най-благоприятни за масовото раз- 
пространение на този неприятель. “ я 

За борба се препоржчватъ следнитЪ срЪдства: 
1. При интензивнитЪ култури (напр. при цвеклото) да 

се събиратъ ларвитЪ съ ржце или съ помощъьта на примамки. 
За такива може да послужатъ картофи, цвекло, кюспе, които 
да се заровятъ на 5 - 6 см. дълбочина. 

2. Събиране на бръмбаритЬ съ примамки отъ китка 
трева, люцерна и детелина. 
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3. Унищожаване на лавритЪ съ отровни примамки. За 
такива могатъ да послужатъ трици или кюспе, къмъ които 
се прибавя малко меласа и се замЪсватъ съ вода и парижко 

„зеленило. На 10 - 15 ч. трици се взема | ч. отрова. 
4. Дълбока зимна орань, често обработване на ниви. 

сь култиваторъ и прилагане на всички агрикултурни срЪдства 
чрезъ които се повдига културното ниво на нивитЪ. 

5. Смена на културит , като въ сеидбообръщението се 
вкаратъ растения, който не се нападатъ отъ теленитЪ червеи: 
фасулъ, грахъ, фий, ленъ и др. 

Черна златка (Сарподез Реперитоптв 1. 
Този характеренъ зя България бръмбаръ се появи презъ 
1928 г. умврено по младитЪ (2 - 5 год.) овощни дървчета 
въ държавнитЬ разсадници при Пловдивъ и Стара- Загора и 
въ общинския овощенъ разсадникъ при Неврокопъ. И въ 
тритЪ мЪста оть ларвитЪ на бръмбара сж нападнати коре- 
нитЬ на зарзалиитЬ, сливитБ и прасковитЪ; унищожени сж 
единични дървета. За живота на бръмбара съобщихме въ свед. 
по земледЪлието. Год. !М, бр. 16 и год. УП бр. 2. За ограни- 
чение на този неприятель, като най-сигурно срЪдство се пре- 
поржчва събиране на бръмбарит+. 

Р его! 15 ТиацЬг!з ЕаБг. -- Споредъ многогодишнитъ 
ни наблюдения изъ различни мЪста на България, бръмбаръсъ 
Рего! 15 ГидиБг! в се срЪща изъ цЪлата страна като на 
отдБлни мЪста, особенно на по-припекливитБ или обраслитЪ 

„съ дребенъ храстъ, той попада доста често. Въ литературата 
той се приема като вреденъ за овощнитЪ дървета. гезр. зар- 
залитЬ (въ Кримъ), подобно на Сарподез ЕепеБг! оп!з. 
Живота на ларвата му не е изученъ. У насъ, като по- серио- 
зенъ неприятель не е констагирванъ. Тази година той се: л 

забеляза много разпространенъ въ овощния разсадникъ при 
Пловдивъ и масово при с. Бабекъ (Пловдивско), с. Чохларе 
(Чирпанско) и въ с. Бръзово и Александрово (Казанлъшко) 
по червената и бЪла рози. При овощнитЬ дървета бръм- 
баритЪ сж изгризвали кората на по-слабитЪ едногодишни 
клонки, както и основата на пжпкитЪ. По розитЪ, върху които 
бръмбаритЬ се появили масово сж причинили голЪбми по- 
вреди. БръмбаритЬ бързо сж изгризвали най-младитЪ лЪто- 
расти, последнитЪ сж изсъхвали, съ което се е предизвикало. 
значително намаление на цвЪтнитЪ пжпки. Ржководительтъ на 
допълнителното земледЪлско училище въ с. БрЪзово дава 
следнитЪ сведения за живота на бръмбара: рано сутринь 
бръмбарътъ се намира по младитЪ клонки и дръжкитЪ на. 
листата като прегризва еднитЪ и другитЪ и това продължава 
до 10 - 11 часа. Следъ това време, при настжпване на го- 
рещинитЪ, той се пуща на земята, скрива се въ пукна- 
тинитЬ или подъ буцитЪ, кжмдето оставатъ дълго време. Бръм- 
барътъ се пуща на земята и при слабо тръсване на кло- . 
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нитЪ или докосване съ ржце и тамъ остава дълго време 
престоренъ на мъртавъ Този навикъ на бръмбара може да 
се използува за негово унищожение. И за сега единственно 
и сигурно срЪдство, което може и трЪбва да се препоржча 
противъ него е ржчното му събиране. Това срЪдство е упо- 
трЪбено съ пъленъ успЪхъ въ с. БрЪзово. ЛарвитЪ на бръм- 
бара не сме наблюдавали, нито има сведения за тЪх- 
ното срЪщане. ПоследнитЪ, споредъ литературата съ която 
разполагаме, живЪятъ подъ кората на овощнитЪ дървета и 
на тетрята. Дали отиватъ и по розитЬ, това сжшо не ни е 
известно. 

Ап;Нах!а деашгаба СОте!. - По сведения отъ агро- 
нома въ Разградъ, бръмбаритЪ сж се срЪщали често по ли- 
стата на крушитЬ презъ втората половина на априлъ. Лис- 
тата сж били изгризани слабо още при развитието имъ. За 
ограничение на този > неприятель тамъ е употрЪбено 
събиране на. бръмбаритЪ и пръскане съ парижко зеленило. 
Сжщиятъ бръмбаръ наблюдавахме рЪдко и по черешитЪ при 
с. Павликени презъ срЪдата на май. 

-Роес!1опоба ги! апз Г. -- По насажданията около 
София и презъ дветЪ години се сръЪщаха загиващи липи, ата- 
кувани отъ ларвитъ на този бупрестидъ. ХодоветЪ му се 
намираха въ кората като засЪгаха отчасти и ликото. ТЪ 
се простираха по дължината на стъблото на не много въз- 
растнитЪ липи и накрая завършваха съ характерната за 
вида какавидна люлка, образувана отчасти въ кората, от- 
части въ дървесината, вжтре въ която се намираше кака- 
видата обърната съ главата на горе. Презъ първата поло- 
вина на май, образуването на бръмбаритЪ завършва и отъ 
срЪдата на сжщия месецъ насетне последнитЪ напущаха 
люлкитЬ си и почнаха да излизатъь навънъ, като пробиваха 
елипсовидна дупчица на кората. Летящи бръмбари се срЪ- 
щаха презъ по-голбмата часть на юний. : 

- АагШиз уй г! 1в Г. -- Този бръмбаръ въ България 
е най-сериозния неприятель на маслодайната роза въ всички” 
мЪста, кждето последната се отглежда и се явява една отъ 
главнитЬ причини за опадъка на тази култура въ страната, 
презъ > последнитъ години. Презъ тази година, споредъ 
сведенията на държавния агрономъ въ Карлово, бръмбарътъ 
се е разпространилъ твърде много въ околията и на нЪкои 
мЪста е причинилъ изсъхване на розитЪ до 500, ЛичнитЪ 
ни наблюдения въ нЪколко села (Дирилий, Гекия, Рахман- 
ларе, Горно-Кьоселеръ и Обчеларе)- на Карловска околия 
напълно потвърдиха това. Върху по-голбмата часть отъ рас- 
тенията се намираха по 1 или по-вече клони, съдържащи ха- 
рактернитЬ отоци, образуването на които е предизвикано 
отъ ларвитЬ. на бръмбара. СрЪщаха се растения съ по нЪ- 
колко клона повредени отъ ларвитЪ на бръмбаритЪ; други 
бЪха твърде отслабнали и съ осакатенъ видъ. 
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При с. Дирилий се наблюдаваха бръмбаритЪ често на 
9. У1. 929 г., а по-рЪдко 10. УП. 29. ГолЪма часть отъ на- 
блюдаванитЪ на 9. У!. бръмбари бЪха въ копулация. 

Противъ този бръмбаръ не сж познати радикални ср Ъд- 
ства. Препоржчено е засилване културата на розитЪ и из- 
рЪзване на нападнатитЪ клони, които се познаватъ по ха- 
рактернитЪ си отоци. Второто срЪдство се практикува на 
много мЪста отъ стопанитЪ на розитЪ, но съ него се постига 
само частично ограничение на неприятеля. Освенъ това, това 
срЪдство има и тази лоша страна, че не винаги може да се 

опредЪли кои клони съдържатъ живи ларви. Когато ларвитЪ 
сж млади, отоци още не се забелязватъ; при много отъ 
съдържащитЪ отоци клони бръмбаритЬ може да сж изле- 
тЪли; често може да се отстранятъ и такива клони, ларвитЪ 
на които сж заразени отъ паразити, а съ всичко това се 
принася вреда вмЪсто полза Необходими сж проуч- 
вания върху този неприятель, за да могатъ 
да се намЪрятъ по-радикални ср Ъдства за 
неговото ограничение. 

Ара е сарис!па Г. - Чрезъ ржководителя на опит- 
ното поле при Карнобатъ К. Павловъ се получиха засъхнали 
клончета отъ млади черници (Могиз а|Ба) нападнати и из- 
сушени отъ неизвестенъ неприятель. Прегледани тЪзи клон- 
чета, въ вжтрещностьта имъ се намБриха ларви, отъ които от- 
гледани се получи бръмбарътъ Ара е сарес! па Г. Споредъ 
литературата, този бръмбаръ напада по старитЪ джбови дър- 
вета и не е известенъ като неприятель на черницата. Покрай 
въпросния видъ въ сърцевината на тЪзи клончета се намъри 
и едно ципокрило въ много екземпляра заедно, което Е. 
Ма егзвоп специалистъ по паразититЪ пипокрили при 
ВгИТ А тизецт  опредЪли като вида Ретпрбгедоп 
ГетгпуГег Пис. Какво отношение има това ципокрило 
къмъ Ара е сарцс! па и черницата, дали е паразитъ или 
неприятель, това не ни е известно. . ; 

51 поху! оп зехдепга: ит О1. - Отъ двугодишни 
клони на лоза отъ Орхание нападната отъ бръмбара Ап!- 

запдгиз Я1зраг ЕаБг. се получи възрастната форма на 
този бръмбаръ на 12. Х!. Излюпването стана пои неесте- 
ствени условия. 

Гу! Та д1уез Вги. у. Е одаба Егое!. -- Този характе- 
ренъ за България бръмбаръ ни бЪ познатъ до сега само 
отъ южна България, отъ различни мЪста, като неприятель 
на младитЪ лЪторасти на различни овощни дървета, но пре- 
димно на крушитЪ. Неговата вредна дЪятелность се забе- 
лязва още при разлистването на  овощнитЪ. дървета 
(априлъ) и продължава до къмъ половината на май. Тази 
година се забеляза и въ съЪверна България при с. ГолЪмо- 
Яларе, (Търновска), кждето е повредилъ листата на крушитЪ 

# 
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"цо 350 За ограничението му се препоржчва събиране на 
Брълварии което се извериев лесно и дава добри ре- 
зултати. “ 

Ме!|ое уагтеда! из |. Миафоне Бисс!сиз Ко55. и- 
Ме!ов ргозсагаБаецз 7. - Въ литературата по зе- 
мледЪлска ентомология тЪзи 3 вида се споменаватъ рЪдко 
като вредителни на културнитЪ растения и то само чрезъ 
възрастната имъ форма. За третия отъ тЪхъ Ме!ое 
ргозсагаБаевеиз ни бЪ съобщено отъ управителя на дър- 
жавния овощенъ разсадникъ при Панагюрище още презъ 
1926 г, на 25. |М., че напада младия разсадъ на джанко- 
сливитЬ като изгризва листата. За тази констатация съо- 
бщихме въ сведенията за неприятелитЪ презъ 1926 1., но съ 
“известно съмнение, защото не бЪхме сигурни въ факта и 
считахме тази повреда отъ третостепенно значение. 

Но презъ пролЪтьта на текущата година имахме случай 
да наблюдаваме повреди не само отъ Ма!ов ргозсо- 
гаБаешз, но и отъ сроднитЪ му два вида Ме!о6 уаг!е- 
-дата и Ме!об Еисс!сиз. При с. с. Поликраище, Вла- 

- шица и Писарево, при преминаването ни на 14. У. 929 г. 
- изъ градинитЪ, се сръЪщаха доста често тЪзи бръмбари по ли- 
стата на баклата (Уста ГаБа), които листа тЬ лакомо 
изяждаха, следствие на което много отъ растенията бЪха се- 

- риозно пострадали. Все пакъ тЪзи бръмбари, като се има 
предъ видъ, че рЪдко попадатъ масово, трЪбва да се прие- 
матъ като второстепенни неприятели. За ограничението имъ 
е достатъчно ржчното ъбиране. 

Гудиз соПагтз ЕаБг. И за този видъ ни е „ съобща- 
вано още презъ 1926 и 1927 г. като неприятель на люцер- 

„ната, но намбрихме за излишно да се отбЪлежи факта, защото 
считахме нападението за случайно и безъ всЪкакво значение. 
Тази година на 8. М!. имахме случай да го наблюдаваме въ 
училищната градина на ЗемледЪлското училище при Т. Пазар- 
джикъ, кждето бръмбаритЪ лакомо изгризваха листата на 
фия, като му причиняваха осезаеми повреди. 

“ ПЪсъчникъ (Ора!:гит заБи!озипт Г.) Този бръм- 
баръ е разпространенъ изъ цЪлата страна и попада често 
отъ ранна пролЪть до късна есень, особенно изъ пЪсъчли- 
витЪ, рохкави и изложени на слънце почви. Подобно на 
полския ковачъ, той напада на много културни растения. Презъ 
годината е съобщенъ отъ Попово, като неприятель на 
"слънчогледа; отъ Кабиюкъ, кждето ларвитЪ му сж нападнали 
по-лука и отъ държавния овощенъ разсадникъ при Севлиево, 
-кждето ларвитЪ му сж нападнали младия крушовъ разсадъ. 
Най-много ни е попадалъ изъ лозята и изъ. пипинеритЪ, 
кждето поврежда поникващитЪ стъбла на младитЪ лози. 
Противъ бръмбаритЪ се препоржчватъ отровни примамки. 
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Ред! пиз Гетога 5 Г. Този бръмбаръ, макаръ и 
да е единъ отъ сериознитЪ неприятели на нЪколко важни 
култури (царевица, пшеница, цвекло, слънчогледъ) малко ни 
е познатъ. Намирахме го твърдЪ рЪдко изъ житнитЪ посЪви, 
на които ларвитъ повреждатъ коренитЪ и младитЪ стъбла. 
Единично го наблюдавахме и по цвеклото като бръмбаръ, 
презъ юлий 21. УП.928 г., въ опитното поле при Образцовъ- 
Чифликъ. Въ опитното поле при Сливенъ е намбренъ отъ 
ржководителя на полето Т. Петковъ единично изъ парцелитЪ. 
съ картофи, но какво поврежда не е известно. 

Погсайтоп редез! ге Рода и ОПогсад!о0п у- 
аизЕг! сит Спа. -- И двата вида се срЪщаха доста 
разпространени при с. с. Влашица и Поликраище (Горно- 
ОрЪховско). Тамъ на 15.М. 929 г. изъ зеленчуковитЬ градини 
се > забелязаха много бръмбари да гризятъ листата и 
стъблото на фасулитъЪ и слънчогледа, при все това тЪзи 
бръмбари като неприятели сж отъ второстепено значение. 

Р!адтопо из Еога Из Раук. -- > Презъ текущата 
година, още рано напролЪть при започване на вегетацията, 
се забеляза ецновременно на нЪколко мЪста въ страната, 
че една голБма часть отъ растенията въ люцерновитЪ ливади 
масово изсъхватъ. Въ начало се предполагаше, че това се 
дължи само на измръзване, следствие на необикновенно 
голБмата зима, но при преглеждане на засъхващитЪ расте- 
ния се намЪри, че тЪ сж напачнати и отъ ларвата на единъ 
бръмбаръ оть сем. СегатЬ|с!дае, принадлежаща на 
вида Рад! опо из Г! ога! 15 Споредъ прегледа на нашата 
ентомологична литература и сведенията, които се събраха 
се оказа, че такъвъ неприятель не е билъ забелязванъ отъ 
по-рано нито отъ ентомолозитЪ, нито отъ земл. опитни стан- 
пии. И неговото масово появяване едновременно на нЪколко 
"различни мЪста въ страната, изпъква като едно отъ твърде 
характернитЪ явления изъ областьта на вреднитЪ насЪкоми 
презъ 1929 год Споредъ полученитБ въ секцията сведения, 
напасъта въ голбмъ мащабъ презъ годината се забеляза 
въ следнитЬ мЪста: Шуменско и около Кабиюкъ, ПлЪвен- 
ско, Софийско, Пловдивско (почти изь цЪлата околия), Чир- 
панско (масово около с. с. Марково, Яворово, Винарово, 
 Опълченецъ, ВойницитЬ, Малъкъ и Голбмъ Чифликъ), Сви- 
ленградско и Панагюрище. ( 

Споредъ бЪглитЪ предварителни проучвания и малки 
наблюдения върху този неприятель, въ отдЪлни мЪста, мо- 
гатъ да се дадатъ следнитЬ сведения за неговия живОтъ: 
бръмбаритЪ се появявать оть края на майи по-късно, презъ 
юлий снасятъ обикновенно по едно яйце, рЪдко по 2 или по- 
вече въ най-долнята часть на стъблото, близо до кореновата 
шийка; ларвата, която наскоро се излюпва, прониква въ цен- 
тралния коренъ, храни се съ вжтрещностьта му като посте- 
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пенно слиза надолу и достига почти до най-долната часть на 
корена, зимува тамъ и напролЪть продължава и завършва 
развитието си къмъ априлъ. Къмъ 10 см. дълбочина корени- 

тЪ на нападнатитЪ люперни сж почти изядени и следствие 
„на това изсъхватъ, което се забелязва още отъ есеньта, но 
силно проличава рано на пролЪть. При изкубване на такнва 
люцерини тЪ се откжсватъ при най-силно преядената часть 
на корена. Предимно се нападатъ по-старитЪ люцерни. По- 
вредитЬ отъ тЪзи ларви въ нъкои мЪста достигатъ до 1000), 
(при с. с. Марково и Опжлченецъ), другаде сж по слаби, но 
срЪъдно загубитЪ изъ нападнатитъ райони варииратъ между 
10--300/. Покрай тази повреда отъ ларвитъ на Рад! опо- 
Еиз Е ога| 5 на много мЪста се забеляза измръзване на 
люцерната, а следствие на това и заболяване. Въ всички 
мЪста, кждето тЪзи ларви се срЪщаха по люцерната, се по- 
явиха масово гарги, които изкубваха нападнатитЬ растения и 

. унищожаваха съдържащитЪ се въ тЪхъ ларви. По този на- 
чинъ, въ кратко време до голБма степень заразенитЬ мЪ- 
стности бЪха очистени отъ ларвитЬ. ПострадалитЪ силно лю- 
церни се разораха и засЪъха съ царвица, цвекло или други 
растения. Противъ този неприятель не сж обработени срЪд- 
ства за борба. За него литературата малко споменава; не- 
обходимо е проучването му при мЪстнитЪ ус- 
ловия. | 

Житча пиявица (Гета те!апора |.) - Този 
неприятель на овеса и ечемика презъ разглежданитЪ две 
години, но особенно презъ текущата, се появи масово на 
много мЪста и причини сериозни поражения. Презъ 1928 г. 
се забеляза масово въ Радомирско, Софийско, Врачанско, 
Пазарджишко и Пловдивско, а презъ текущата въ Пирдопско, 

„ Кюстендилско, Пазарджишко, “хтиманско, при Гара-Бойчи- 
новци, Павликенско, но най-много въ Радомирско и Софийско. 
Най-силно сж пострадали късно засЪтитЪ овеси и ечемици. Въ 
стопанството на дЪвическия землед. домакински институтъ при 
Т.-Пазарджикъ, освенъ ечемика отъ ларвитЪ е нападната и пше- 
ница Хе 16, Споредъ наблюденията и даннитЬ, които до 
сега имаме, живота на този бръмбаръ у насъ е приблизи- 
телно следния: бръмбарътъ презимува и на пролЪть още отъ 
априлъ. при поникване на овеса иечемика излиза отъ земя,а 
и преминава по тЪзи растения, храни се известно време, като. 
изгризва надлъжни ивици отъ листата, наскоро се оплодява 
и снася яйцата си единично на редове по листата. ЛарвитЪ. 
се появяватъ презъ май. ТЪ се хранятъ сжщо съ листата 
като ги скелетирватъ, безъ да засЪгатъ жилкигЬ имъ, отъ 
което листата започватъ да жълтЪягъ и засъхватъ. ПовредитЪ.. 

„отъ тЪхъ изъ посЪвитЬ обикновенно се забелязватъ на петна 
и се чувствуватъ силно презъ втората половина на май и от- 
части презъ първата половина на юний, въ зависимость отъ. 
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климатическитЬ условия на мЪстата. Живота на лартвитЬ. 
продължава около 15 дни. НарастналитЪ ларви премннаватъ 
въ земята кждето какавидиратъ, като си образуватъ малко 
пашкулче отъ земя. Бръмбарътъ се окрилява. следъ-две сед- 
мици, излиза за малко време навънъ, следъ което наново се 
скрива въ земята, кждето презимува. ; ; 

Борбата противъ житната пиявица е по-лесна и сигурна, 
ако се води срЪщу бръмбаритЪ. До преди снасяне на яйцата 
нападнатитЬ отъ бръмбара посЪви трЪбва да се пръскатъ съ 
натриевъ арсениатъ (100 гр. натриевъ арсениатъ и 50 гр. 
варь на 100 литри воца), или съ 20, разтворъ отъ бориевъ 
хлоридъ примесенъ съ 50, меласа, или съ парижко зеленило 
2, въ смЪсъ съ варь. ИзбЪгванието на къснитЪ пролЪтни 
посБви сжщо помага за намаляване вредата отъ него. 

БрЪстовъ листоядъ (Са!егисеПа Ти! ео!а Е.). 
Този твърде разпространенъ въ Европа и у насъ бръмбаръ 
е наблюдаванъ на много мЪста по брЪста и изглежда ми, че 
той е повсем Ъстенъ. При с. Ясжбашъ, въ мЪстностъта Пода 
на р. Камчия се е появилъ масово, като бръмбаръ отъ пър- 
вото си поколбние още въ края на априлъ. Сжщо и по бр - 
стовитЬ насаждения и дървета около София презъ послед- 
ната година се появи тукъ-таме масово и въ дветЬ си поко- 
лЪния, като на мЪста причини чувствителни поражения. 

Люцерновъ листоядъ (РНу!одеста Еогп!саба 
Вгйдает). -- Този предямно южно-Европейски видъ е раз- 
пространенъ изъ цЪлата страна и отдавна е известенъ като 
неприятель на люцерната. Но следствие засилването на тази 
култура у насъ и превръщането на много пасбища въ лю-, 

цернови ливади, той намври благоприятни условия и презъ 
последнитЬБ две години се появи масово като причини твърде 
голБми повреди, главно на първия откосъ, който на много 
мЪста пострада до 1004. Това се отрази върху по-нататъш- 
ното развитие на люцерната, сжществуването на която силно 
се за -трашава, особенно въ южна-България. Сведения за та- 
кива масови нападения се получиха: презъ 1928 г. отъ: Г, 
ОръЪховско (с. Лозенъ, Чеиръ и Виноградъ), Преславъ, Па- 
зарджикъ, Свищовъ, Ловечъ, БЪло-Слатинско (с. Кайнаре), 
Търновско, Свиленградско (с. Любимецъ), Харманлий, Хасков- 
ско (с. Маслево), Пловдивско, Старо-Загорско и Бургаско, а 
презъ 1929 г. стъ: ПлЪвенско (с. Чомаковци), ОрЪховско (с.. 
Галиче), БЪло-Слатинско (с. Кайнаре), Видинско, БЪлоград: 
чикъ и Божурище. Отъ тЪзи мЪста най-силно сж нападнати 
и най-много сж пострадали люцернитЬ въ Пазарджишко, 

Пловдивско, Старо-Загорско, Хасковско, Харманлийско, Сви- 
ленградско, Бургаско, Търновско и Ловешко. При Наблюде- 
нията, които се направиха на ливадитЪ около Пловдивъ на 
27 май се намЪри следната картина: следствие на многото 
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ларви, които сж били забелязани презъ втората половина на 
априлъ и първата половина на май люцерната е била почти 
изядена. Въ сжщата степень следъ покосяването сж били из- 
“яждани новопоявяващитЪ се листа, както и пжпкитЪ, откоето 
люцерната не е могла да расте и ливадитЪ изглеждаха като 
опожарени. Едва къмъ края на май, когато по-голЪмата часть. 
отъ ларвитЪ се превърнаха на какавиди люцерната започна 
да се развива. Споредъ наблюденията ни, живота на този 
бръмбаръ у насъ е следния: 

ПървитЬ бръмбари се забелязватъ още презъ първитЪ 
дни на априлъ и даже презъ края на мартъ, когато про- 
лЪтьта настжпи по-рано и презъ мартъ има топли дни, но 
бръмбаритЬ могатьъ да се намЪрятъ и до срЪдата на юний, 
въ зависимость отъ мЪстото и годината. Наскоро следъ поя- 
вяването, бръмбаритЪ се оплодяватъ и почватъ да снасятъ 
яйца на долнята страна на листата на групи отъ по нЪколко 
допрени едно до друго и наредени на линии; рЪдко се срЪ- 
щатъ яйпа изолирани единично. Следъ 6 дни отъ снасянето 
на яйцето се появява ларва. Гя при благоприятни условия за- 
вършва развитието си за 16 -- 18 дни, следъ което се пре- 
връща на какавида. Това става въ земята, на дълбочина около 
около 5 см., като за цельта тя си образува малка празднина 
(люлка), подобно на ларвата на рапичния бръмбаръ. Кака- 
видната стадия продължава около 25 дни, следъ което се по- 
явява младъ бръмбаръ, който веднага излиза на повърхностьта 
и преминава къмъ цветнитЪ части на люцерната, кждето остава 
продължително. ПървитЪ млади бръмбари у насъ се забе- 
лязваха още къмъ края на май. При появяването си бръм- 
бара нЪма още характерния цвЪтъ на възрастниятъ, нито чер- 
венитЪ точки на елитритЪ и щита, които се появявагъ следъ 
известно време. За достигане пълното развитие и за добиване 
цвЪта на възрастния бръмбаръ сж необходими още две сед- 
мици. ГЪзи бръмбари жив Ъятъ презъ цЪлото лЪто, зимуватъвъ.. 
земята и едва на следната пролЪть се оплодяватъ и снасятъ 
яйца, следъ което умиратъ. Така, че годишно бръмбарътъ има 
само едно поколЪние. По причина, че възрастнитЪ бръмбари не 
се появяватъ едновременно, а въ единъ твърде дълъгъ пери- 

- риодъ и че снасянето на яйцата за всЪки индивидъ продъл- 
жава около 1 месецъ, въ природата могатъ да се намЪрятъ 
едновременно всички биологични стадии на бръмбара. 

Развитието на люцерновия листоядъ презъ годината се 
вижда въ долнята графическа таблица. 

За борба съ този неприятель могатъ да се приложатъ 
съ успъхъ следнитЬ срЪдства. 

1. Преждевременно покосяване на люцерната, преди 
- появяване на бръмбара, или докато ларвитЪ сж още съв- 
семъ млади. 

2. Чести косидби. 
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г бръмбаръ, . яйце. -- > ларва о какавида «е вреда отъ 
насЪкомото. : : 

3. Завалване съ тежки валяци следъ косидбата. 
4. Бракуване на люцернитЪ пролЪть и есень. : 

"5. Пръскане съ арсенени съединения. Последното трЪбва. 
да се направи веднага следъ косидбата и пребиране на от- 
коса, защото въ такъвъ случай ще се употрЪби по-малко 

- разтворъ, ларвитЬ по-сигурно ще попаднатъ на отровата; а 
поникналата следъ това люцерна до втората косидба ще 
бжде чиста отъ отровата и ще може да се използува. : 

6. Тамъ, кждето има възможность, ливадитЬ веднага . 
„ следъ първия откосъ да се напоятъ изобилно, за да се при- 

чини издавяне на ларвитЪ. : наз 
7. Значителна часть отъ ларвитЬ могатъ да се унищо- 

жатъ и чрезъ пущане изъ люцернитЪ кокошки, които ла- 
комо ядатъ ларвитЪ.  . : 

Рапиченъ бръмбаръ (Еп. отозсе! 15 адопГа!5 
Ра!.)--У насъ, този бръмбаръ се явява като единственъ застра-. 
шителенъ неприятель за културата на рЪпицата. Вече на нЪ- 
колко пжти неговитЪ ларви причиниха масови нападенияи по- 
вреди на това растение. Особенно той изпъкна съ разшире- 
нието на тази култура презъ последнитЪ години. Миналата го- 
дина (1928), когато рапицата бЪ засЪта на една площь повече 
отъ 600,000 декари, неговитЬ ларви се появиха въ такива го- 
лЪми количества, че застрашаваха да унищожатъ реколтата съ 
80- 900 Това наложи своевременно да се организира 
борба подъ ржководството на Землед. опитна станция и дру- 
гитЬ органи на Министерството на ЗемледБлието и Държав- 
нитЪ имоти, въ която взе активно участие цЪлото население 
отъ застрашенитЬЪ райони. Благодарение на тази борба, при 
която се употрЪбиха, както механични, така и химични срЪ- 
дства, като парижко зеленило и оловенъ арсениатъ, повре- 
дитЪ отъ ларвитЪ се ограничиха. ЗагубитЬ отъ тЪхъ не над- 
минаватъ 10, По този поводъ се направиха нЪкои про- 
учвания съ живота на бръмбара и изпитаха нЪкои срЪдства 
за борба, резултатитЪ отъ които съобщихме съ статията си -- 
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- „Рапичния бръмбаръ въ България“ >) Тукъ ще дадемъ нъкои 
допълнителни данни за неговия животъ, които се проследиха 
при по-къснитъ наблюдения. 

Следъ масовата борба презъ мартъ и априлъ 1928 г., 
появилитЬ се презъ май бръмбари се заровиха въ земята 
кждето останаха, следствие на голбмата суша, до срЪдата на 
октомври и започнаха да излизатъ отъ земята веднага следъ 

- първия дъждъ. Понеже нЪмаше никжде засЪта рЪпица бръм- 
баритЪ се пръскаха изъ дивитЪ кръстоцвЪтни растения, за 
което презъ слънчевитЪ часове на дена прехвръкваха на из- 
вестни растояния. Тамъ тъ благополучно снесоха своитЪ яйца, 
голБбмиятъ студъ презъ зимата не имъ попречи, презъ про- 
лЪтъта (1929 г.) ларвитЪ се отгледаха сполучливо само съ ди- 
витЪ кръстоцвЪтни и други растения, а никое отъ културнитЪ 
растения не бЪ нападнато. Презъ май бръмбара се срЪщаше 
по магарешкия бодилъ и други диви растения, презъ лЪтото 
прекара сполучливо лЪтния си сънь и презъ текущата есень 
още въ първитЪ дни на септември (къмъ 10/Х.) започна да 
излиза навънъ, като постепенно се увеличи и достигна до 
масови количества. Всички бръмбари преминаха по рапи- 

- цата, особенно ранозасЪтата, храниха се известно време съ 
листата й безъ да й причинятъ чувствителни повреди, запо- 
„чнаха да се оплодяватъ и да снасятъ яйца къмъ началото 

. на октомври, което продължава и до последнитЬ ни наблю- 
дения (6. ХП.) и то значително. Споредъ това, ако времето. 
благоприятства бръмбарътъ може да се срЪща и да снася 
яйца почти презъ цБлия декември. Тази есень се забеляза 
сжщо и масово преминаване на бръмбара чрезъ лЪтене на 
по-далечни растояния, отъ мЪстата, кждето нЪма рЪпица, 
къмъ мЪстата изъ които има такава. НапримЪръ отъ селата: 
Мекишъ, Тенча и Иванча (Търновско) бръмбаритЪ сж пре- 
минали въ с. Павелъ (Свищовско). 

СнесенитЪ яйца изъ рЪпицит въ Свищовско и ПлЪ- 
венско сж толкова много, че на мЪста почвата се е зачер- 
вила. До колкото сведенията ни се простиратъ бръмбарътъ се 
е появилъ масово изъ всички мЪста, кждето той се срЪщаше. 
 презъ 1927 и 1928 г. и следователно, наложително ще бжде 
подготвяне и предприемане на борба за неговото изтрЪбле- 
ние чрезъ познатитЬ вече срЪдства, като се застжпи главно 
парижкото зеленило. За да се изтъкне колко много е бръмбара 
и каква напасть би представлявалъ презъ ид. пролЪть 
умЪстно е да се спомене следния фактъ. Въ с. Павелъ 
единъ стопанинъ заедно съ домакинството си е събралъ за 
единъ день две и поливина газени тенекии бръмбари. И на 

“ много мЪста това срЪдство презъ тази есень се практикува 
съ успЪхъ. 

#) Известия на зертеаавие ентомологично д-во., книга |У, стр. 
-- 65-90. София 1928 г. 
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ГаБтдоз!ота ргор! паша Еа!4. -- Този характе- 
ренъ за България листоядъ презъ годината се отбеляза въ 
по-голбми размЪри при с. Хасаново и Чуфла (Преславско) 
кждето е нападналъ листата на царевицата къмъ края на май; 
прис. ЛЪтница (Ловешко) - - нападналъ лЪтораститЪ на лозитЪ;. 
с. Неданъ (Търновско) -- нападналъ лЪтораслитъ на кру-. 
шитЪ и около Ихтиманъ по кошничарскитЪ върби, на които 
изгризва младитЬ листа. Сжщиятъ наблюдавахме и на много 
други мЪста въ страната, но предимно по крушитЪ, на които 
изгризва листата, кората, или върховетЬ на младитЪ лЪто- 
расти и съ това имъ причинява голбми повреди. Изглежда 
че у насъ той е повсемЪстно разпространенъ. При раз- 
клащане на дърветата, много лесно пада на земята и не е 
много подвиженъ, особено при хладно време. Това би могло 
да се използува като много добро срЪдство за борба съ него. 

|упа рорчйИ Г. -- появилъ се е масово, заедно съ 
предидущия видъ, по кошничарскитЬ върби при Ихтиманъ. 

Ме!азота ута 1 п! !рипсата Г. - И този бръм- 
баръ. се е появилъ масово по кошничарскитЬ върби при с. 
Влма-дере (Айтоско) и при гр. Трънъ. И на дветЪ мЪста 
листата на върбитЪ много силно пострадаха. ЛарвитЪ се 
срЪщаха презъ май и отчасти юний. | 

- Нурега уагтаБ! 15 НЬе (РБувопотиз  разсиз. 
Суе.) -- Този малко познатъ въ България хоботникъ срЪ: 
щахъ често по люцерновитЪ ливади при с. с. Криводолъ и 
Лилечъ (Врачанско), а по-рЪдко при с. Дирилий (Карловско). 
Въ Врачанско на 14 юний той се срЪщаше повече като 
възрастна форма, а рЪдко като ларва. Върху вредата която. 
причинява у насъ не сж правени по-подробни наблюдения 
и малко се знае. Ка 1 < 

| 1хиз азсап! Г. -- Въ една зеленчукова градина 
около София на 12 юлий т. г. забелязахъ, че червенитЬ рЪ- . 
пички сж нападнати отъ ларви на единъ хоботенъ бръм- 
баръ, които изяждаха тЪхната вжтрешность. Отъ една та- 
кава ларва намираща се въ вжтрешностьта на една р- 
пичка на 10 августъ получихъ вжзрастната форма на хо- 
ботника | 1хиз азсап!!. Какавидирането се извърши въ 
вжтрешностьта на репичката, за която цель ларвата си при- 
готви необходимата люлчица. До сега отъ рода |.|хиз у насъ 

не бе познатъ неприятель. а 
Сец! ПоггНупсйиз зи тига йз Е. - Още миналата 

година забелязахме, че при с. Могила, Ст. Загорско въ вжтрещ- 
ностьта на перата на лука се намиратъ една или нЪколко 
малки блЪдо-жълти ларви, които гризятъ месестата часть. 
изъ вжтрешностьта следствие на което по перата се обра- 
зуватъ блЪди петна, които най-често сж като тЪсни на 
длъжни ивици, перата преждевременно пожълтяватъ, а това. 
се отразява и върху развитието на луковицата. Гази година. 
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намбрихме сжщитЪ ларви и по лука въ с. Сусамъ (Хасковско), 
с. Езерово (Борисовградско). Г.-ОрЪховскои Търновско. Спо- 
редъ сведенията, които се събраха, въ Търновско Г.-ОръЪхов- 
ско, тЪзи ларви се срЪщатъ масово изъ цЪлитЪ околии и 
причиняватъ на перата очебиеща повреда. Най-много лар- 
витЪ се сръщаха презъ май. Отгледани съ лукови пера въ 
Ентомологичната секция отъ агронома В. Чепишевъ отъ тЪхъ 

къмъ срЪдата на юний (15-20. М.) се получи бръмбара 
Сешг Но: гпупспиз зибига! 5. Този бръмбаръ е малко 
изученъ, но се знае, че напада лука. Въ България до сега 
не бЪ познатъ като неприятель на това растение. 

Овощни корояди: Зсо!уфиз (Ессор:осазег) 
гиди!озив Каг., 9с. апуддай! СЦиег., 5с. пай Весов. 

У насъ, тЪзи три корояда се явяватъ като най-опаснитЬ 
неприятели за овощнитЪ дървета. Презъ последнитЪ нЪколко 
години, овощнитЪ дървета на много мЪста масово отслаб- 
наха било поради тЪхното занемаряване, било по причина 
на твърде неблагоприятни климатични условия. Това улесни 
масовото размножение на короядитЬ и впоследствие се за- 
беляза и масовото изсъхване на дърветата. Такива се кон- 
статираха изъ цЪлата страна, но най-много въ следнитЪ 
мЪста: околноститЬ на Айтосъ, Сливенъ, Нова-Загора, Чир- 
панъ, Стара-Загора, Станимака. Пловдивъ, Севлиевско, Тро- 
янско и Дряновско. Най-много пострадаха зарзалиитЪ, сли- 
витЬ (предимно мЪстнитЪ сортове), прасковитЬ, черешитЪ и 
вишнитБ, по-малко ябълкитЬ. КрушитЪ никакъ не се на- 
падатъ. Отъ тритЪ корояда най-разпространенъ е Усо!уЕ ц5 
гиди!о5и5, който въ южна България въ много случаи се 
срЪща заедно съ 5с. апудда! по всички костилкови 
овощни дървета. ЯбълковитЬ дървета се нападатъ еднакво 
отъ 5с. пмаН и Зс. гпац!о5из, които понбкога сжщо 

попадатъ заедно. Презъ разглежданитЪ две години масово 
съхнене на овощнитЪ дървета се наблюдава въ Сливенско, 

Айтоско, Пловди ско, Станимашко, Севлиевско и Троянско. 
Въ всички мЪста, кждето се наблюдаваха въпроснитЪ 

корояди, изъ тЪхнитЪ ходове се намираха множество ципо- 

 крили, твърдокрили и полукрили, за които се прецполага 
да сж тЪхни неприятели. До сега се указаха следнитЪ ви- 

дове: По с. гиди!озив: Ху!осог!5 айег Опи. (Не. 
птр., Ое:. М. Е. СНта), Гаетор!|оешз а егпапз Е. 
Гаетор! | оецъ абег ОПу. (Совор!., Ое:. С. В. К. Магзна!.), 
Ешгугота сгаззтешга Азпт. (Нутеп., Ве. С. МиезеБеск), Е игу- 
гота 15сНТохап! Низ Кат. (Пе. Сп. Еегпеге), Зс!его- 
дегтиз зр. (Нутеп., Ое. Сн. Еегпеге), СПе!горас!из 
со!оп Г. (Нутеп., Оек. СН. Еегпеге и С. МиеззеБесКк), Р!асу- 
дегиз зсо|у!! Азят. (Нутеп, Пе. С. Миеззереск), КНар- 
В Ее!из гласи!а из Мак. (Нутеп., Ое. С. МиеззеБесК и 

Е 



Сп. Ееглеге), Еп едоп сопИп! Ка. (Нутеп., Пе. С,. 
МиеззеБеск), Еп едоп |епсодгат та Каг. (Нутеп., На 
Сп. Еешеге), Есри из ессоргодаз ег Каг. (Пе. С. 
МиеззеБеск и СН. Еегпеге). ; 

- По 5с. атуддаП: СНе!горасйиз со!оп, КНарП!- 
ге|из паси!а из, Ептедоп соп пи ЕпЕедоп |ец- 
содгат па. 

По 5с. пай: Спегоразпиз со!опа Г., Рнари!- 
Ее! из таси!аЕшз Мак, Еп|едоп соп  пЬ, Еп едоп 
Гецисоадгат та, Есри из ессор!Одаз ег и Разза- 
|оесиз Ееп!тиз Мог. (Нутеп., Ое!. 1. Маегзбоп). : 

За ограничение короядитЬ по овощнитЪ дървета с 
необходимо да се наложи систематично да се отстраняватъ 
отъ градинитЬ всички засъхнали, слаби и болезнени дървета, 
или отдБлнитЪ нападнати клони, както и да се полагатъ 
грижи за засилване на дърветата, споредъ изискуемитЪ отъ 
овощарската наука правила. Кждего това е възможно да 
се използуватъ ловнитЪ дървета. 

Ра! оеорНЕ Ногиз пиг! са ц5 реа (п. зр.). Презъ 
октомври 1928 г. по сухитЪ клони на ясенъ (Егах!пиз 
огпиз) при с. Сърбеглий (Габровско) и въ Берковския бал- 
канъ къмъ с. Вършецъ, намврихме по нЪколко екземпляра 
отъ единъ короядъ, който не можахме да опредБлимъ. Пра- 
тени тЪзи екземляри на известния по това семейство нЪмски 
специалистъ Напз Еддег се оказа, че тъ принадлажатъ на 
единъ новъ за науката видъ отъ рода: РАГоеорН! Ногив, 
който Еддегз нарече съ името пиг! са! из. Описанието 
на вида Едаегз даде наскоро въ списаниего Епгопо!. 
Масписиз ан (Вап Ш, Не. 1 5. 9--10. ЕеБгиаг 1929). 
Тукъ намирамъ за необходимо да съобща на нЪмски даде-| 
ната отъ Еддегз диагноза на вида. 

Зсрлмаг? па дипкегашпеп Таггеп цпд Ейтегп, зсПууасб 
аапгепд, пт! апНаПеп згагк еглогиег, дг055 дейбсКепег Ваз15 
дег Нпде!4есКеп. 

КорЕ Бет «И Нас етдедгискЬ, тапдег Пе! БеНаат+, Беша 
Ф ес: семби Е, еп пп? ФкпЕ рипкНег!. 

На!ззси ПЯ Бгейег а!5 Гапа, зе сп загк дегипде, Фе, 
Разс гипгейд рипсйег:, Де 2лувспепгаште гу зсПеп деп Рипкеп 
егмаз КогпеПа егпаБеп, Фсп! Гапа Бепааг: Ниег Деп УогЬег- 
есКеп 515 гиг На е Ддег дапде зепеп га гесПе НдсКегспеп. 
Епе ропк"гее МикеШте 155 пи! уограпдеп. 

ЕШае!4есКеп ууетша Бгейег ипд дорре!! 5о Гапа а!5 даз На!5- 
зсиП, Аишег дег Ме загк аБдегипдеЬ ВаззКкапт ашНаПепа 
Посп, пт де Ме уог дет с Пдспеп Не! иегЬгосПеп, пай 
Кга Пдеп, дгоззеп, епгешт з еспепдеп НдсКкегп Безе?!; Ча пи ег 
аш дет гуейеп ипд ди еп 215спепгаот посп ешде деш ке . 
Ндскег. Рипкгейеп пик. епдедгйсК!, пзя4 дгоззе, дк Езе- 
Пепде РипКе. 7уу1зспепгаште ес гипгеПа, Та5: ипгедетаззпа 
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епген а ипй змеша Фепег а5 Де КеНеп ропКЧеп спд ше. 
глазза |апаеп, зсБумасп Бгаши сеп Наагеп БеЖетде. Ге 
Вепагшпа 15: зрагисНег а!5 Бет деп апдегеп Апеп опд егзспеш! 
Таз еп -- одег дорреге 4. Гапае 17 515 19 пт. 
; Върху живота на този короядъ почти нищо не ни е 
известно. Въ намбренитЪ 3--4 и повече годишни клончета, 

презъ октомври имаше едновременно ларви и живи бръм- 
бари. Сжщо така, понеже наблюденията ни сж малко, нищо 
не може да се каже и за неговото стопанско значение. 

„ГолБмъ горски градинарь, В!азторпадиз5 
(Муе!ор! из) р! пгрегда Г. - Между кордядитЪ по 
горскитЬ дървета голБмия горски градинарь е единъ отъ 
най-вреднитЬ. «рЪща се по всички наши планини, кждето 
расте бБлия боръ (Ръпиз 5зПуез!г!5), черния боръ (Рпиз 
п!аг! сапз) и бЪлага мура (Рпиз репсе) и по искуст: 
венитЬ насаждения съ тЪзи дървета, кждего той често при- 
чинява твърде голБми повреди. Изъ боровитЬЪ насаждения 
около София той е сжщо така много разпространенъ и 
всБка година причинява загиването на множество дървета. 
Презъ разглежданитБ две години, по причина на голЪмата 
суша и горещини презъ 1927 и 1928, той се разпространи 
твърде много и това наложи едно по-основно почистване на 
тЪзи насаждения презъ текущата година. 

Сжщо така, доста силно нападение отъ голЪмия гор- 
ски градинарь и отчасти отъ малкия (ВГазгорйадиз 
пи! пог Наг!.), се констатира презь 1928 г. въ боровата 
култура оть парка на държ. минерални бани при с. Вършецъ. 
Тамъ този неприятель е билъ забелязанъ още презъ 1924 г., 
но въ по-малъкъ размЪръ. За масовото му появяване презъ 
1928 сж спомогнали голБбмата суша презъ лЪтото на 1927 и 
1928 години, гжстотата на насаждението, непочистването на 
снЪъголомитБ и не отстраняване на нападнатитЪ дървета. Не 

“е излишно да се отбележи, че при направенитЪ по този поводъ 
наблюдения изъ това насаждение на 5--6 ноември с. г. на- 
мБриха се още доста лЪторасти, въ сърцевината на които се 
намираха бръмбари. 

Лозовъ стригачъ (Це! Нгиз арбегиз Гахт.). -- 
Познатъ ни е като неприятель главно на младитЬ лЪторасти 
на лозитБ и макаръ че е разпространенъ изъ цБлата страна, 
масово се появява само на отдЪлни мЪста. Презъ текущата 

„ година е нападналъ по слънчогледа при гр. Нови-Пазаръ и 
с, с. Плисковъ, Текеръ, Суютлий и Каспичанъ. Отъ бръмба- 
ритЪ сж повредени най-много слънчогледитБ, които сж въ 
съседство съ старитЪ пасбища. Сжщиятъ видъ се е появилъ 
масово въ Бургаско по младия слънчогледъ и при с. Павелъ, 
Свищовско по слънчогледа, фасулитЪ, бостанитЬ, царевицата 
и др. растения и въ лозята при ПлЪвенъ. 

г - 7 Атръ!сота таг ез Епу. -- Този характеренъ за 
България видъ се забеляза да напада масово по класоветЪ 



Нм 

100. 

на ръжьта при с. Айданово (Пазарджишко), къмъ ср дата на 
май, 1928 г. За живота му нищо не ни е известно. 

Пъстъръ юлски бръмбаръ (Ро! урНуПа ТиПо 
Ц.) - Този бръмбаръ, макаръ и добре известенъ у насъ още 
не ни е познатъ като вредитель. Презъ 1928 год. къмъ 10 
юний бръмбаритЬ сж били забелязани масово по овощнитЪ 
дървета при с. Царско-Село, (Чирпанско), но причиненитЬ 
повреди отъ ларвитЬ му не ни сж известни. 

Житни бръмбари (АпзорПа ацшз! г!аса НБз!., 
В. суапЕНудега зЗсор. А. зедейитш НБЬ<:., А. | аа Ег.). 
-- ТЪзи 4 бръмбари, споредъ наблюденията ни, се сръЪщатъ 
изъ цЪлата страна, но най-разпространенъ отъ тЪхъ е Ап! 
зорШа а из! г!аса. Тъкмо презъ време на цъвтенето и на- 
растването зърната на житнитЪ растения, тЪ преминаватъ по 
класоветЪ, кждето оставатъ дълго време и тамъ се оплодя- 
ватъ. Въ начало тЪ се намиратъ повече по краищата на ни- 
витЪ, но после влизатъ и навжтре. Нощемъ преминаватъ изъ 
пукнатинитЪ на земята, или подъ камънитБ и сутринь къмъ 
8--9 ч. наново се изкачватъ по класоветЪ. Почти всЪка го- 
дина тЪ се появяватъ масово на много мЪста по различнитЪ 
житни растения, на които причиняватъ твърде голЪми по- 
вреди, било чрезъ изгризване на мегкитЪ имъ зърна, било 
чрезъ роненето на сжщитЪ, отъ тЪхъ най-много страдатъ 
пшеницитЪ и ръжьта. 

Презъ разглежданитЪ години за масовото имъ срЪщане 
се получиха сведения отъ Бургаско (пшеница и овесъ, 1928 
г.) Айтоско (пшеница и ръжь, 1928 г.), Елена (пшеница и ръжь, 
1928 г.). Самоковъ (зимна пшеница, 1928 г.), ДрЪново (пше- 
ница и ръжь, 1928 г.), Горна-ОрЪховица (пшеннца, 19:-9 г.), 
Попово (пшеница, 1928 г.). с. с. Радювени, Слатиня и Владиня, 
Ловешко (ръжь и пшеница, 1929 г.) 

За ограничението на този неприятель на нЪкои мъЪста се 
е прилагало ржчно събиране на бръмбаритЪ, които предва- 
рително сж били прогонвани къмъ краищата на нивитЪ съ 
помощьта на обтЪгнато вжже, но резултатитЬ отъ този на- 
чинъ на борба не сж задоволителни. По-добри резултати 
биха се получили, ако се разоратъ мЪстата, когато неприя- 
теля се намира въ земята като какавида или яйце (презъ 
май), а стърнищата се подмятатъ скоро следъ жътвата. в 

Ното!ор Па зр. (е:. С. Е. Вгиапе)). Този твърде 
интересенъ и малко познатъ видъ бЪ забелязанъ като вре- 
дитель за първи пжть при с. Манастирише, Софийско, кж- 
дето презъ срЪдата на май, 1927 г. е нападналъ листата на 
овощнитЪ дървета, които е изгризалъ съ изключение на нер- 
витБ и листата на лозитЪ, на които е изгризваль само гор- 
нята страна. Презъ м. юний 1928 г. сжщиятъ бръмбаръ ма- 
сово е нападналъ и изяждалъ листата на маслодайнитЪ рози 
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при с. Дирилий (Карловско). Сжщиятъ наблюдавахме единично 
и изъ околноститЬ на София. За живота му нищо не ни е 

„ известно. 
Мъхкатъ бръмбаръ (Ер! сотега итгба Рода). 
Този бръмбаръ е единъ отъ най-разпространенитЪ и 

вредни изъ цЪлата страна. Той се явява като вредитель ед- 
новременно на множество растения презъ време на 
тъЪхния цъвтежъ, а именно: на овощнитЬ, житнитЪ, лозата 

рапицата, много зеленчукови, градински цвЪтя и други кул 
турни и диви растения. Вредата се причинява само отъ 
бръмбаритЪ и се състои въ изгризване на цвЪтнитЪ части, 
включително плодника, съ което се унищожава плода. Бръм- 
баритЪ са появяватъ презъ априлъ, но най-много се сръЪщатъ 
къмъ края на априлъ и май, тъкмо презъ времето на най- 
силния цъвтежъ. При неговото масово появяване, което всЪка 
година се случва на много мЪста, цвЪтоветЬ на нападнатитЪ 
култури се унищожаватъ отъ 50 -- 1009. Отъ житнитЪ расте- 
ния най-много страда ръжьта, отъ овощнитЬ -- ябълкитЪ и 
крушитЪ, а отъ другитБ овощни -- по-късноцъвтящитЪ сор- 
тове. За неговото масово срЪщане презъ 1928 г. има све- 
дения отъ: Попово (по рапицата, ябълкитЪ и крушитЪ,- 
на 28 -- 30. |.) Русе (по рапицата), БЪлоградчикъ (по ябъл: 
китЪ и крушитЪ, 3. М.) и отъ ПлЪвенъ, а презъ 1929 г. отъ 
Свищовъ (по ръжъта въ всички села на околията), Карлово 
(сжщо по ръжьта, въ с. с. Сопотъ, Айиево, Татари и Иганово, 
отъ 8-- 14. М), БЪлоградчикъ (по ябълкитБ и крушитЪ), 
Айтосъ (по ръжьта, 14. МУ.) 

Въ всички нападнати отъ мъхнатия бръмбаръ мЪста за 
ограничението му се е приложило ржчно събиране на бръм- 
баритЪ, а при овощнитЪ дървета събирането имъ въ черги, 
чрезъ разтърсване на дърветата. 

РепЕодоп 1910 а НБзс. -- Споредъ наблюденията 
ни, изглежда че и този бръмбаръ е разпространенъ изъ цЪ- 
лата страна, макаръ че обикновено се сръЪща въ малки ко- 
личества. У насъ той се явява отъ интересъ съ особенитЪ 
повреди, които се констатираха че причинява. Освенъ добре 
познатитБ отъ него поврепи по кореннитЪ части на цареви- 
цата, слънчогледа, младитЪ лози, дини, просо и др., каквито 
у насъ не сж още констатирвани, презъ 1924 и 1925 г. въ 
стопанството „Минкова-махала“ Фердинандско, се наблюдава, 

че на младитЪ 2--З годишни дръвчета бръмбаритЪ изгризватъ 
кората и камбиалниятъ пласть на намиращата се подъ зе- 
мята часть отъ стъблото, а отчасти и началото на най-гор- 
нитЬ дебели корени, чрезъбркоето се предизвиква изсъхване 
на тЪзи дръвчета. Подобна на тази непозната за науката 
констатация, тази година се установи и друга върху двуго- 
дишни черничеви дръвчета. При с. Вирантеке, Свиленградско, 
въ черничевата градина на Георги Колевъ, засадена съ дву- 
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годишни дръвчета, се е появилъ доста много бръмбара 
Репводоп 191 оба, който е изгризвалъ кората на тЪзи 
чернички, особено въ онази часть на стъблото, която се на-. 
мира въ земята до коренитЬ. Споредъ даденитЪ отъ. 
съобщителя сведения почти всички дръвчета сж изгризани. 
Върху тЪзи отъ особенъ интересъ повреди сж необходими 
подробни проучвания. 

За борба съ този неприятель за сега може да се пас. 
поржча само събиране на бръмбарит. 

Двукрили (Ю1ргега). 

Лукова муха (Ну!емпу!а ап 1ача Мета.). Между 
неприятелитЬ на лука тази муха е единь оть най-разпро- 
страненитБ и най-опаснитЬ. Често нейнитЬ ларви се забе- 
лязватъ масово изъ луковицитЪ и причиняватъ сериозни по- 
ражения на младия лукъ. Освенъ по кромидовия лукъ, 
у насъ тя се забеляза и по чесновия лукъ, но споредъ 
литературата, се срЪща м по прасата, салата и лалето, 
по които още не е забелязана. Презъ последната година за 
нея се получиха свецения: отъ Пазарджикъ по чесновия 
и кромидовия лукъ, съ повреди до 2. М. надъ 359), и отъ 

Врачъ с. Хърсово по чесновия лукъ, съ повреди на мЪста 
до 509. Върху живота на мухата у насъ малко ни еизвестно. 

Противъ луковата муха се препоржчва: 1. късно за- 
саждане на здрави луковици или разсадъ, 2. незабавно от- 
страняване на нападнатитЪ растения и З. страдащитЪ отъ. 
мухата мЪста преди засаждането да се поливатъ съ квасиева 
отрова и карболова емулсия. 

Зелева муха (Ну!етута Равен Вопсте). 
Сведения за тази муха получихме презъ 1928 отъ 

Панагюрище, кждето нейнитЪ ларви сж нападнали масово 
зелето и застрашили да компрометиратъ цЪлата му реколта 
въ района. Споредъ освЪтленията дадени отъ съобщителя на 
горното, повредата отъ ларвитЪ се състои въ изкривяването 
и неправилното нагъване на листата, следствие на което не 
може да се образува глава. Впоследствие пъкъ листата, както и 
цЪлото растение, започватъ да загниватъ. Макаръ и само 
отъ това мЪсто да е сьобщена тази муха, тя както и предиду- 
щата, на която много прилича е разпространена изъ цЪлата 
страна. И върху нейния животъ у насъ малко е известно. 

Противъ зелевата муха се препоржчва: |. унищожаване 
буренитЪ отъ кръстоцвЪтни растения, 2. често събиране на 
яйцата чрезъ огрибване на земята около растенията, на 
дълбочина до 15 см., 3. усилено мЪстно торене съ подходя- 
щия за мЪстото минерапенъ торъ ъ. 4. насипване слама около 
шийката на всЪко растение; 5. есенно преораване за унищо- 
жаване лъжекакавидитБ и 6. поливане съ квасиева отвара, 
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карболова емулесия или сублиматовъ разтворъ (1--195 гр. 
на 1 л. вода. 

: Шведска муха (ОзспеШа Е Г.) - Споредъ 
полученитЪ презъ последната година данни, шведската муха, 
подобно на много други неприятели, се показва доста раз- 
пространена у насъ и отъ голбмо значение като неприятель 
за житнитЬ растения, макаръ че сведенията за нея сж малко. 
И върху нейния животъ съвсемъ малко се знае. Презъ 
текущата година, тя се появи масово въ Врачанско вт. селата: 
Криводолъ, Ракево, Чиренъ, Баница, Подрия, Голъмо-Бабино, 
Кишевица, Лилечъ и Горна-Кремена. ПовредитЪ отъ нея сж 
забелязани по пшеницата и овеса още въ началото на про- 
лЪтьта, но тЪ сж се засилили твърде много презъ втората по- 
ловина на май. Къмъ 23. МУ. въ с. Криводолъ отъ ларвитЪ 
на мухата сж унищожени надъ 100 декари ниви, но посте- 
пенно района на разпространението имъ се е увеличавалъ. 
Въ с. с. Лилечъ, Чичеренъ и Горна-Кремена сж повредени 
около 550 декари отъ 30--50. Въ с. Пудрия сж унищожени 
изъ по-силнитЬ мЪста около 259 Въ начало-е била напад- 
ната зимната пшеница, която е пострадала най-силно. Силно 
е пострадаль сорта Вардарка, а Хе Хе 16 и 159 слабо. 
сж нападнати. После е билъ нападнатъ и овеса, но ечемика 
не е пострадалъ. Споредъ мЪстнитЬ агрономи, служащи въ 

„ Врачанско. отъ 15 год. подобна напасть отъ мухи не е забе- 
лязвана. Презъ време на наблюдението ни ( 14. УМ.) изъ 
нападнатитЬ мЪста пролЪтното поколбние на шведската муха 
ОБ излЪтяло и се памираше съвсемъ малко като какавида. 
Растенията изъ нападнатитъ мЪста бЪха братясали и изкла- 
сили и повредитЪ се замаскирваха. ТГЪзи повреди при мла- 

„дитЪ растения сж се състояли въ прегризване на връхнитЬ 
листа, които излизаха отъ влагалището на основния листъ, 
следствие на което този листь е увЪхвалъ и пожълтявалъ. 

За сжщата муха презъ годината се съобщи и оть Ке- 

манларъ (1. М.), кждето тя е нападнала овеса до 40. 
Въ Садово, споредъ Малковъ, тя се е срЪщала по пшени- 
цата и овеса всЪка година въ голЪмъ: размъръ. За този 
неприятель сж необходими проучвания. 

За ограничението на мухата се препоржчва: 1. ранни 
или късни есенни посЪви, въ зависимост» отъ времето на 
появяването последното поколЪбние на. мухата; 2. ранни про- 
лЪтни посЪви, за да могатъ да укрепнатъ растенията преди 
появяване пролЪтното поколЪние на мухата: 3. подмЪтка 
на стърнищата и дълбоката зимна оранъ; 4. избиране на 
подходящи сортове пшеница (предимно меки) и подходящи 
ссртове ечемици (предимно двуредови), които се нападатъ 
по-слабо и 5. засилване растенията чрезъ добра обработка 

. на почвата и торене. 



104 

( Черешова или вишнова муха, Крадо!е#15 
5р!!одгарнНа) сегаз! Г. - Тази муха е твърде разпро- 
странена изъ цЪлата страна. Нейнитъ ларви нападатъ най- 
много плода на черешитЪ въ всички мЪста, кждето се от: 
гледватъ такива и то предимно най-къснитЪ сортове, които 
въ много случаи пострадватъ отъ 80 -- 100 /„- По-малко се 
нападатъ вишнитЪ. По другитБ овощни плодове не сме ги 
наблюдавали, макаръ че споредъ литературата се срЪщатъ 
и по зарзалиитЪ. По сведения, презъ годината тя е била ма-. 
сово разпространена по черешитЪ въ Сливенско и Видинско. 
Живота на мухата е следния: тя снася подъ кожицата на 
плода по едно яйце, следъ 3 дни се излюпва ларвата, която 
се храни съ вжтрешностьта на плода, следъ още 15 дни 
пълновъзрастната ларва си пробива малка дупчицв, излиза 
отъ плоца и пада на земята, кждето се заравя плитко и ка- 
кавидира. Зимува като какавида, отъ която рано на пролЪть 
се появява мухата. НападнатитЪ плодове загниватъ. я 

Противъ черешовата муха се препоржчва: 1. събиране 
на повреденитЪ плодове съдържащи ларвитЪ, както отъ дър- 
вото, така и падналигЬ по земята, 2. нЪколкократно разко- 
паване почвата подъ дърветата за унищожение зимуващитЪ 
ларви и 3. пръскане страдащигЬ дървета съ оловенъ арсе- 
ниатъ въ момента на появяването на мухит+. 

Ципокрили (Нутепоргега) 

Рапична листна оса, А паПа сойБг?!. СИт!5+. 
(вр? пагит Е.). -- Тази оса, макаръ и да минава за единъ 
отъ много сериознитЬ неприятели на рапицата, рЪпицатг и 
другитъ кръстоцвЪътни растения и да има широко разпро- 
странение въ другитЬ европейски страни и Русия, у насъ, 
споредъ досегашнитЪъ сведения, е малко разпространена и 
отъ по-малко значение като вредно насЪкомо. Презъ теку- 
щата година наблюдавахме нейнитЪ възрастни ларви отъ вто- 
рото поколбние много рЪъдко по листата на рЪпицата при с. 
Овча-Могила (Свищовско), на 18. Х|. и еденично при с. Пав. 
ликени (Гърновско), на 6. ХИП. Сжщо по рБпицата ларвитЬ й 
сж наблюдавани въ значителни количества въ ПлЪвенско и 
Луковитско отъ гл. инспекторъ при Мин. на ЗемледЪлието 
гнъ С. Ботевъ. При Горна-ОрЪховица сж се срЪщали ма- 
сово по зелето въ нЪкои зеленчукови градини и сж причи- 
нили голБми повреди. Вредата отъ ларвитЪ се състои въ 
изгризване месестата часть на листата. Възрастната форма не 
ни е позната. 

СрЪдства за борба: 1. при нападание на пролЪтната 
рапица да се засъе рано, за да може да укрепне растението 
преди появяването на осата, 2. отстраняване на буренитЪ, 3. 
пръскане съ парижко зеленило или бариевъ хлоридъ и 4. 
да се посипватъ растенията при роса съ варь на прахъ. 
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Сливова оса (Нор! осатра Ец! у!согп!5 К! па.) 
-- Тази оса е единъ отъ най-сериознитЪ неприятели на плода 
на различнитБ сортове сливи. Подобно на черешовата муха, 
тя е повсембстно разпространена изъ цЪлата страна и всЪка 
година въ много по-голбма степень причинява огромни по- 
вреди на младия плодъ на сливитЪ. който на много м Ъста 
пострадва до 100. Може да се твърди, че по вредность 
сливовата оса не отстжпва на плодовитъ червей (Сагро- 
сарза ропопеПа) по ябълкитЪ и крушитЪ. Споредъ наблю- 
денията ни, живота на осата е следния: възрастната форма 
се появява къмъ началото на априлъ, току преди цъвтенето 
на сливитЪ и снася по едно яйце въ неразцъвналитЪ се още 
цвътни пжпки на сливитЪ, следъ десетина дни младитЪ ларви 
проникватъ въ вжтрешностьта на младия плодъ, пробиватъ 
и изяждатъ ядката; една ларва може да повреди много ило- 
дове. Следъ затвърдяване на кокичката, ларвитЬ се хранятъ 
само съ месестата часть на плода около кокичката. Къмъ 
края на май или по-късно, въ зависимость отъ климатичнитЪ 
условия на мЪстото. нарастналитъ ларви излизатъ отъ пло- 
доветЬ, пущатъ се на земята и се заравятъ въ почвата, като 
наоколо си образуватъ. пашкуль и едва рано на слецната 
пролЪть какавидиратъ. 

ЛарвитБ и отъ с. Кремиковци, Софийско бЪха напад- 
нати отъ браконида Арап! е! ез Пор? ез Ка: /. (Пе! 
Сн. Регпеге). Самиятъ бръмбаръ се излюпи на 2. У|- 

За ограничението на осата се препоржчваха следнитЪ 
сръдства: : | 1 

1. ВсъЪкидневно събиране и унищожаване на падналитЪ 
плодове. . 

2. Дълбоко разкопаване земята около дърветата презъ 
есеньта. : 

3. Пръскането съ никотинови препарати при започване 
на цъвтенето и повторно следъ 10 -- 12 дни възпрепятствува 
на оситЪ да снасятъ яйца. 

4. Чрезъ пръскането по-нарастналитЪ плодове съ арсе- 
нени съединения се убиватъ преминаващитЪ въ тЪхъ ларви. 

Житна оса (СерПиз рудтаешвз 1.) -- Сжщо 
единъ отъ много сериознитЪ неприятели на пшеницата 
ръжьта и ечемика. Споредъ наблюденията ни, у насъ тази 
оса е разпространена изъ цЪлата страна, но рЪдко и само 
въ нъкои мЪста тя намира условия да се появи масово. До 
сега най-много се е срЪщала по ръжьта и пшеницата въ 
Свищовско и донЪкжде Русенско. Въ Софийско се срЪща 
рЪъдко. При с. Пгвликени ловихме възрастната оса на 16. У. 
1928 г. умбрено разпространена. Въ сжщото мЪсто презъ 
сжщото време заедно съ осата намбрихме и възрастната 
форма на нейния паразитъ ихнеумонъ СоПуг!та са| с Ига- 
Бог ОСгау. 
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Единствено ефикасио и лесно приложимо срЪдство про- 
тивъ този неприятель е изгарянето, или по-добре дълбокото 
разораване на стърнищата наскоро следъ жътвата на про- 
лЪтнитЪ и есеннитЪ посъви. | : 

РетрНгедоп |егруГег. Списк. (Ое!. ). Маег- 
топ). -- Още презъ 1927 г. отъ Карнобатъ бЪха изпратили: 
до Ентомологичната секция изсъхнали клонки отъ черница 
нападнати отъ неизвестенъ неприятель. Проследени тЪзи 
клонки отъ тЪхъ се получи бръмбара Арабе сарцс! па, 
обаче въ сърцевината на сжщитЪ клончета се намЪриха и 
нБколко екземпляра отъ възрастната форма на осата Реп- 
ригедоп е: 1 ег. ХодоветЪ на дветЬ насЪъкоми бЪха не- 

зависими едни отъ други. Миналата година се получиха “ 
клонки отъ кощничарски върби отъ Златица, нападнати въ. 
сърцевината отъ ларвитЪ на сжщата оса. Тази година сжщо 
се получиха клонки отъ новозасадени черници отъ Кушу- 
Кавакъ, Кърджалийско, нападнати въ сърцевината пакъ отъ 

сжщия неприятель. ЛарвитЬ сж нападнали клонкитЪ отъ 
къмъ върховетъЪ и сж се спущали надолу по сърцевината. 
ИзпращачитЬ на поменатитЪ клонки и отъ тритЬ мЪста 
сьобщаватъ, че клонкитЬ сж изсъхнали следствие на напа- 
дение на неприятель. Въ литературата, съ която разполагамъ, 
не намбрихме нищо за тази оса, но знае се, че представите- 
литБЬ на семейството къмъ което тя принадлежи, живЪятъ въ. 

"вжтрешностьта на мъртви дървета. Като така, неясенъ е 
въпроса, дали поменатата оса при горнитЪ случаи се явява 
самостоятеленъ неприятель и въобще да ли тя е неприятель. 
или не. : 

София, 30. ХП. 1929 год. 1 

Забележка: На стр. 63 на 8-ия редъ отдолу вмЪсто: Още само - 

презъ 1929 год.; да се чете:; сжщо само презъ 1928 год. складираната.... 



СПИСЪКЪ НА ПЕПЕРУДНИТЪ ВИДОВЕ СЪБРАНИ ПО 

ПЛАНИНАТА АЛИБОТУШЪ (с-и. Македония). 

З Отъ Ал. Кириловъ ПрЪновски, естественникъ. 
(Предварително съобщение.--Съ една рисунка). 

МЕРЛЕСПМЕ: ВЕЕР ВЕМ АНГВОТИЗСНСОЕВБТЕСЕ 
 СЕЗАММЕГТЕЧ ГЕРШБОРТЕКЕМ. (п М.О. Магедошеп) 

уоп А! КиПом Огепоузк!, зоПа. 

Въ юго-западнитЬ предЪли на нашето Отечество и непо 

срЪдно южно отъ планинския колосъ Пиринъ (2918 м.), на 
 югъ отъ линията на селата Петрово и Парилъ, се намира не. 
голБмата и не така самостоятелната планина Алиботуш ъ, 

"“ висока около 2185 м. Тази отъскоро наша планина граничи: 
на западъ съ низката планина Ченгелска (сев. отъ гр. Де- 
мирхисаръ), на югъ съ пл. Шарлия и Карадагъ (сев. отъ гр. 
Сересъ), на изтокъ съ пл. Стъргачъ (южно отъ линията на 
селата Либяхово--Гайтаниново, въ наша територия). Тя има 
формата на една широка подкова, обърната съ отвора си къмъ 
гр. Петричъ на р. Струма, и презъ нейното по-високо южно 
било съ в.Царевъ, преминава нашата гранична линия съ Гърция. 

Поради старинния произходь и варовития характеръ на 
“тази планина (съ преобладание на типиченъ карстовъ теренъ), " 
тя е твърде гола въ повечето ридове и високи върхове, без- 
водна почти презъ цЪлото лЪто, (обстоятелство затрудняваще 
по-дългото пжтуване по нея) и е покрита съ малки, на мЪста 
по-голбми, площни гори отъ джбъ и букъ въ долнитЪ части, 
а съ черъ боръ въ по-горнит+. 
: Презъ това лЪто, подпомогнатъ съ срЪдства отъ Мини- 

стерството на Нар. Просвъщение, азъ предприехъ едно по- 
дълго пжтуване по тази съвсемъ нова за насъ и изобщо за 
науката висока планина!) съ цель за проучване на нейния. 
насекоменъ животъ, специално на пеперудния. Привсе не 
особено благоприятното време презъ юний, а по-тихото въ 
началото на юлий, азъ хванахъ многоброенъ материалъ и 

- събрахъ твърде интересни данни за него, които сега раз- 
работвамъ. 

1 Флората на тази планина бЪ проучена презъ 1920 г. отъ проф. 
Н. Стояновъ. Гледай работата му: „Върху растителностьта на пл. Яли- 
Ботушъ“. Въ Годишникъ на соф. университетъ, ХП., Агрономически фа- 
култетъ, 1921--22. 
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Почти едновременно съ менъ е екскурзиралъ и проуч- 
валъ пеперудната фауна на Алиботушъ и нашия младъ ен- 
томологъ г. К. Тулешковъ, който токущо излезе съ 
своя приносъ за тази фауна.?). Затова, обаче, азъ 
ще се задоволя за сега да оповестя само единъ списъкъ на 
ония видове и форми пеперуди, които не се съдържатъ въ 
поменатата въ забележка работа на г. Тулешковъ, но въ 
последствие, въ друга обстойна работа, ще изброя всички 
хванати и доказани отъ менъ пеперуди, както и ще опиша 
особеноститЪ на насЪкомната фауна по тази наша най-южна 
висока планина. "ТЪ възлизатъ на повече отъ 480 разни 
видове. Освенъ това и новиятъ за науката видъ скакалецъ 
Мосагодез ри! даг!сиз п. зр. (4е:. ЕБпег). Гледай 2 ри- 
сунки отъ него въ края на статията. | 

Като най-важни и заслужаващи нашето най-голЪмо вни- 
мание се явяватъ на първо мЪсто: а) новитЪ за науката ви- 
дове и форми пеперуди, които открихъ на самата планина, 
Б) новитЬ за страната ни видове и форми и трето с) по-важ- 
нитъ за нашитЪ високи планини видове, а именно: 

А). ЕгеБта гупдагоз Езр. маг. окотапа Н5. ШФ Е. Бш|- 
дайпса поуа Е, Магтез!га Огепоузкп КЬ. п. зр, АстдаПа 
десогава ВКП. уаг. Керей п. уаг., Г агеп! а Гуг(а Еогз!. Ф 
ар. Ко!аг! п. аБ, Тоглх Ппрепесапа ед. п. уаг., Те!ета” 
п. зр. (де:. Ко!.), Медасгазрейдивз п. зр. (4е!. КЬ!). 

В). ЕгеБта супдагиз Езр. маг, ожотапа Н5, Гусаапа 
огБищиз Ргип. маг. дагдапиз Егг, Матез!га зеггапштпеа Г. 
угг, Отап:Ноес! а саеча НЬ. Терпгос!уз! та д151пс:апа 
Н5, Впра! из ритапив |. Ф аБ. ишсо!ог згапд, Вгерпта 
сотрозиеПа Тг. РЕего! Нг?х сацсаз!е Ца Кад. позната само” 
отъ Кавказъ, Ругаизга спачЧаса |. уаг. уй :айз Гай, Огпе- 
одез сутагодасу/1а 2, Сасоес!а аепегапа Н5, Гогггтх 
1т регГестапа ! 29. (Позната отъ Босна, Сирия, Палестиня 
и Галилея), Сперпаз!а депуапа Гап, | азреугез!а дгаеса 
Згаг., Газреугез! а согопшапа 2, Ме! гпег!а пешгоргегейа 
2, а ?с50 51, Но!сородоп ПемеоеШа сХаг, Меда- 
сгазредиз Запседейа 7, Пергеззаг!а ПопдазеПа З!, 
Ерегтеп!а шзесогейа 51, Со!еорПога БаПо:еПа Е. К., 
Со! еорНога ФацсозеПа Мп, Со!еорпога ши зейа КЬ!, 
Со! еорпога Цпеапейа НЬ, ЕГас! за гидесгейа 51, ЕТа-| 
си 15 а рошеПа Н5, ЕГас! 1 зга Геза соейа 7, | 1! посо|- 
|е: 15 сарткоеПа з1, Т1пеа ЕйашпозеПа 7. 

С.) Рагпазз! из ароПо Г. зцрзр. саграй сиз Низг. и аБ. 
аррепфсшаса Тигай, Агаупп!з5 райез 5сПИ. уаг. Басашса 
КЬ, ЕгеБта тедиза Е. уаг. рзодеа НЬ, За угиз ассаеа |. 
маг. согдша з4аг, СоепопутрНа Прпоп Ко . (основната 

2?) Тулешковъ К. -- „Приносъ къмъ пеперудната фауна на Али- 
Ботушъ въ Македония“. (Въ „Грудове на Бълг. Природоизп. д-во, Кн. 
14. 1929. година. 
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форма на вида) съ уаг. гродорепзв Е, Г усаепа зерНугиз 
Епу, Гусаепа адтейиз Езр. уаг. Краг!! Егг, ТнаитеГорова. 
ру!Посатра з«Н, Ма!асозота сазтел55 !, Пепдго!- 
пиз рш 1, С!оззорп Па сопНпапа НЗ. аБ. Газапа Н5, 
Апай 15 зиприсава Тг, Гагеп! а ашава ЗС, Е Порта 
ргозарапа |. уаг. ргазпапа НЬ, Спорйпоз риШака ЗсН Е, 
Спорйоз пугй ага ТапЬа. съ маг. оБРизсапа Нь, Вира! из 
ршапиз Г, Агс: а пасшоза Септа, Ргосг!з (то) Бидепз!5 
Уаг., Рг. дегуоп НЬ. 

СгатБиз БИогтеПиз КЬ!. уаг пафогейиз Огеп, СгапЬиз 
сштейиз Г, Ер? зсПпга ргодготейа НЬ, Ругашзва гНодо- . 
депдгопайз Оир, Ругаозва папцайз НЬ, Ругашз а аегеайв НЬ. 
Маг. орасай5 НЬ, Аис а хаптодасу а Тг, СперПпазта 
агдешапа С1, Вас! га |апсеодапа НЬ, Апсу|15 ипашсеПа Г, 

1. Хегуп Та (ГПа!5) сег!5у! Сой. зиБзр. Еег- 
ат папа! 5 1с!. (5ЗХапдтдег и. КеБе! Кага!оа, Хе 9) между с. 
с. Гайтаниново, Парилъ и Голешово -- политЬ на планината. 

2. гегуп! На ро!ухепа 5с ЕЕ (10), сжщо тамъ, 
като предидущата пеперуда. : 

3. Рагпазз! цв ароПо Г. (14) зиБзр. сагра! 1 сиз5 
Низг. и аБ. аррепа! си!ага Тига#;, 900 - 1600 м." 

4. Р1ег!5 гарае Г. (48) отъ политЪ до 1600 м. 
5. Ргег!з дарПЯ! се Г. (57) отъ политЪ до 1700 м. 
6. ЕцсПп! ое БеШа Сг. уаг аизоп!а НЬ. (62) отъ 

политЬ до 1800 м. 
7. ЕцсрТое сагдаштпез |. (69) до 1400 м. 
бар ала 5лтар Е. е мата Ба су „Ерос ар: 

егуз! пт! ВКН. и уаг. А! п!епз!з В. (81) до 1600 м. (основ- 
ната форма е оповестена отъ Гулешковъ. 

9. СоПаз Пуа!е Г. (58) до 1600 м. 
10. СоПаз едиза Е. Ф аБ. пе йсе НЬ. (113 Ь.) до 1600 м. 

“ (Основната форма на вида е оповестена отъ Тулешковъ). 
11. Сопор егух гратпт! Г. (124) до 1600 м. 

12. Ме гаеа Яд! дута уаг. регзеа Ко!. (-- да!- 
та! па 5 г.) (185 4.) (Основната форма е оповестена отъ 

- Тулешковъ). 
13. МеПгаеа #г! ута З5сН1 ЕЕ (186) до 2000. метоа. 
14. Агдаупп! 5 ра!ез осП 1 Е. уаг. Ба|сап! са КЬ! 

(210) отъ 1600. 1800 м. 
15. Агдупп!в Фа Г. (218) до 1400 м. 
16. Агдупп!< ада! аа Г. (230) до 1600 м. | 
1 риск пее твое 21 дан елетв Мета (231 9Б.) 

до 1400 м. | : 
18. Агдупп! 5 ад?трре Г. (232) до 1500 м. 
19: Метанагага” дата пеа 1. съл уаг. ргос!да 

НБзЪ и Ф аБЬ. Гешсоте!аз Езр. (246 а, с) до 1700 м. 

В) пеоЕД и за мой приятенъ дългъ да изкажа тукъ голъмата си 
благодарность къмъ специалиста лепидоптерологъ г-нъ Ноа! Рго!. О-г 
Н. КеБе!, отъ Виена, за опредЪленитЬ отъ него нови видове за България 
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20. Ме! апагаТа |аг!5за НО. уаг. НегФа Н. С: (251). 
отъ 900 до 1550 м. (Основната форма е оповестена отъ Ту- 
лешковъ). - 

21. Еге а тедиза Е. уаг рзодеа НБЬ, (277 а.) 
отъ 1000--1800 м. (Основната форма е оповестена отъ Ту- 
лешковъ). 

22 ) ЕгеБта тупдатев Езр. маг. оБовтайа ЕО: 
(320 д.) и Ш9 Е. Бъ!ааг!сап. а. 

По Алиботушъ, главно изъ подалпийския и алпийския 
поясъ, на височина 1400--2100 м. (изобилно при 1600:--1900 па), 
презъ юлий и августь се срЪща твърде често една едра 
(Кт езепГогт) форма отъ рода ЕгеБ!а, която отговаря на 
малоазийската и гръцка форма об отапа. Отъ проучва- 
нията направени надъ многобройния ми материалъ стъ тази 
пеперуда и вь сравнение съ описанията й въ литературата 
(Бгапя! паег, Зри!еги Зе! #2?) се получиха твърде инте- ; 
ресни данни за нея, особено за женскитЪ, които ще изложа . 
по-долу. сауаа ще 

У Зри!ег се описватъ женскитЪ екземляри че отдолу по 
заднитЪ крила сж жълто-сиви, а 5е!!7 казва, че тЪ иматъ едно- 

бойна сива допна страна на заднитЪ крила. У насъ на Али- 
ботушъ, обаче, хвърчатъ едновременно дветЬ бойни женски, 
само че сивитЪ сж около 720), а жълтитЬ до 10). 

У сродната на оЕотапа наша форма Ба! сап!са : 
КЬ!. женскитЪ сж само жълти отдолу. : Да сас 

Покрай двата типа женски се сръща твърде рЪдко, 
до 200, една трета женска форма съ сепийно-кафява долна 
страна на заднитЪ крила, съ по-тъмна долна страна и на 
преднитъ крила, както и изобщо по-тъмна горна страна на 
крилата, нЪщо като у (сИ екз. При това, направата на ла- 
катушната широка свЪтла сиво -- кафява бЪлезникава 
връзка покрай външния ржбъ на заднитБ крила, още и по 
други белези, затова тази женска форма, като нЪщо извън- 
редно въ сравнение съ другитЬ две женски форми и до сега 
не спомената въ литературата, заслужава да бжде описана и “ 
нарисувана подробно, За сега на последната давамъ новото: 
наименование Би! а ат! са п. |. 

Тази нова форма има предно крило дълго 22 мм., апри раз- 
перени крила мЪри 40 мм. Кафявиятъ тонъ на горната 

1) Нумерата поставени въ скобки, следъ наименованията на ви- Ери 
доветЪ и формитЪ, сж пореднитЪ номера на сжщитЪ въ сииаи а на 
Бгапдтаег. и КеБе!, 3 изд. 1901, 

: 2) НапечатанитЬ съ тлъсти букви първи (родови) имена на пе- 
перудитЪ показватъ че се започва друга фамилия. 

3) Бзашдпаег, О-г О, - „Вейгад гиг Гер!дор!егеташа Спспеп- са 
апдв“ -- (Въ--„Ногае Епотод. Коз1сае“ В. УП. р. 67, Репоро!, 1870. 2. 

Зршег. Ог А. - „Пе 5сптеНептпае Ецгораз“. Ва 1, р. 40 Та. 176 -- 

На. 5Ь; ХО, Б5нндаг+. 
Зей?, О-г ВА., - „Пе СгозззсптеНегтпдае Еипоразваи Еачпа 

Ра!авагсНса. В. |.р. 113, ТЕ. 37 1. ЗшЧаг:. 
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страна на крилата е по-тъменъ отколкото у другитЬ 
два типа ФФ и сз много приближава до сжщия у (/О. 
НапречнитБ жълти връзки по крилата, въ които сж разпо- 

со ложени очнигЬ петна, сж жълто-кафяви, тв. близки до ония 
ооу е (т. е. по-тъмни). ПреднитЪ крила отдолу сж 

"боядисани жълто-ръждиво, подобно на с (по-тъмно откол- 
кото у другигЬ 2 типа ФФ), само че около апикалното 
двойно очно петно е по-свътло жълтеникаво. Сепийно-кафя- 
виятъ тонъ покрай страничния ржбъ и въ срЪдата на кри- 
лото навлиза въ очното петно въ видъ на 6 заострени лжча 

.- (отъ лвва и дЪсна страна по 3, който бЪлегъ липсва у дру- 
> гитЬ 2 типа ФФ, като и у ФФ Ба!|сап!са). При това 
3 полето покрай страничния ржбъ е сепийно-кафяво, съ пепе- 

ляво-сива напрашеностьъ въ > областьта на Арех-а. Зад- 
нитЪ крила отдолу показватъ най-голБмото различие 
на новата форма (гледай рисунката); общиятъ тонъ е сепийно- 
кафявъ, изъ който тв. силно изпъква остро назжбената 

“ широка сиво-кафява бЪлезникава връзка, покрай страничния 
ржбъ. Въ тази връзка, между жилкитЬ Ш,, Ш., ММ, и М, има 
З черни точки, ясно забележими, съ по една бЪла люспа въ 
"срЪдата. Връзката, къмъ срЪдата на крилото и до самия вън- 
шенъ ржбъ е тъй да се каже, изгризана въ областьта на жилкитЪ 
отъ основната сепийна боя, която навлиза къмъ чернитЪ точки 
въ видъ на джга. Откъмъ вжтрешната страна (къмъ корена 
на крилото) сиво-каф. бБлез. връзка е тъй да се каже изе- 

с дена отъ основната боя още по-силно, навлизайки въ тв. дълги 
оо 35 мм.) и широки заострени лжчи (всичко по 7 на крило). 

“ У другитЪ два типа Ф Ф, както и у Ф Басапка, тия лжчисж 
| тжпии кжси 1--2 мм., а въ никой случай и така тжмни, както у 
- новата форма. Презъ срЪдата на дискоидалната клетка пре- 

- минава, отпредъ на задъ, една лакатушна сепийно-кафява 
: -сЪнка, която навлиза въ сивото поле около корена на кри- 
со лото въ по-тъмни заострени лжчи (тази особеностъ сжщо 

оо липсва у другитБ два типа ФФ, у ФФ Ба! сапса и у 
всички ФФ). 
са За по-голБма пълнота гледай подробно изработената по 
ме натура рисунка. (естеств, голБмина) отъ менъ. 
а Ат Ай БобизсндеБтае, Бе! етпег Нбпе уоп 1400--2100 м., 
г (ат Вашназ:еп Бет 1600-1900 пт.) Шед! зейг ой епе Юезеп- 

„ Тогт Фезег Аг, фе ег5! дигсп Шге Бедешепае (гдззе, дапп 
дигсп Фе Бап-- дгаш дегагие Цофегвейе дег НиегНйде! Бет 
“деп ММеБспеп (Бе! 759) ЗсП уоп цпзегег уаг. Ба|сап! са КЪП. 

„еп Чегп, аБег гиг Кешазайзспеп уаг. оЕотапа Н. 5. деноги 
Са 10/0 моп деп Меспеп Ехр!. Безйгеп де БПсе апзкан: Мац-- 
“  агаце Ппиегзеце дег НЕ, ме Бе! деп Ме спеп Ба|сап! са. Пог+, 
со па фезеп Бетдеп МеБсПпеп Еогтеп уоп оЕЕотапа Нед: Бе! 
та 1900 по. ацси епе де Меспеп Еогт гизаттеп, де аиззег 
оо “дег Кеззепагбззе зейг деи с! апздергед!е зертаБгашпе Пп(егзейе. 
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дег НП Безг:. Мб: пш  дез5, зопдегп пос Фе дгаш, -- 
уметззе зсПаг! апздезсрпИ:епе АиззепгапдзЪтде дегзеБеп Есе! 
дапг Безопдегз соп ти! 156, и Мег-екП пи деп апдегеп 
МеБспеп Еогтеп (Фе дгаш ипд Фе дее). (Зен де рецед 
пое 2декппипа уоп фезег Еогт, Де паншггеш уоп пт г айздеаг- . 
Бейе! 150. Пе пегкуогф де Меспеп о!:омтапа пеппе сп. 
Би!даг! са. < 

Ше уаг. оотапа гишт ег еп па! Бе! 005 и зошт- 
тег (ий--Аидиз:) 1929 еп дескЕ лмогдеп 15. Хе! Месвеп 
оЧотападгаце ипд деШе, Безйге «П ашс ашз Депо Ришпае- 
Бтгае, даз папе ипд погдПсп уот АПЬобизспдеБгае де!едеп 15. 

23. забугиз Пегпи!опе Г. (341) до 1500 м. 
24. Бабугиз агеНиза Езр. (353) до 1400 м. 
25. заругиз за 1 тпошв Но Еп. (И Одо: 1300: 
26. Затугцв астаеа Езр. уаг. согди! а Е- (379 в) 

отъ 1000--1550 м.. 
27. Рагагде аедепа |.. уаг. едепдез 5!аг. (382 а.) до 1400 м. 
28. Арпапсориз ПурегапЕивз Г. (401) до 1409 м. 
29. Ер! пере! е + Попиз Г. (422) до 1000 м. 
30. СоепопутрНа агсаша |. (433) до 1400 м. 
31. Соепопутрпа :1рНноп Ко!Е. (443) отъ 1400 до 

2185 м. Въ най-голбмия процентъ тази планинска пеперуда, 
тукъ е основната форма на вида, а най-малкия процентъ при- 
надлежатъ къмъ нашата ендемична форма гродорепз!5 
Е! м., оповестена отъ Гулешковъ. 

32. Тпес!а зри! ЗМ. (460) до 1300 м. 
33. ТНес!а асастае Е- (465) до 1200 м. 
34. Са!ор!т!з ги БТ Г. (476) до 1400 м. ; 
35. СБгузорйапиз у!гаацгеае Г. (500) отъ 1300 до. 

1700 м. 
:36. СпгузорПапиз ЕНегзатоп Езр. (506) до 1400 м. 
37. СпгузорНапиз а! стригоп Ко: уаг. тей- 

Баешз 58аг. (511 а.) до 1600 м. (Основната форма на вида 
е оповестена отъ Тулешковъ). 

38. СпгузорНапиз дог! 15 Ни! п. (513) до 1400 м. 
39. Гусаепа агаугодпото п Вгаз!г. (агдиз аш) 

(544) до 1200 м. | 
40. Гусаепа зерпугиз Егту. (552) отъ 1200--1600 м. 
# 41. Гусаепа огЬ! и! из Ргип. уаг. дагдапиз 

Егг. (581 Н.) отъ 1800-2185 м. Новъ за България. 
42. | усаепа те!еадег Езр. (611) до 1400 м. 
43. Гусаепа сог! доп Рода (614) до 1500 м. 
44. Тусаепа адтейшъ, Евр: маг: Ктрапши Воещ” 

(619 а.) отъ 1200-1500 м. (Основната форма е оповестена 
отъ Тулешковъ). 

45. русайпа о5епшаго из Кор маг. ратшазвна 
Згаг. (637 с.) до 1500 м. (Основната форма на вида е опо- 
вестена отъ Тулешковъ). 
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46. Гусаепа суШагиз Ко. (638) до 1500 м. 
47. Гусаепа аг!оп Г. (646) до 1500 м. 
48. Суапиг! 5 ага! о!из Г. (650) до 1300 м. 
49. Атораеа ЕПашцтпаз Ни?! п (662) до 1400 м. 
50. Апао?тадез сотпта Г. (670) до 1500 м. 
51. Аиа?тадевз зу! папиз Езр. (671) до 1500 м.. 
52. Сагсн агойез |ауа Пегае Езр, |685| до 1700 м. 
53. Сагспагодез а! сеае Езр. (686) до 1400 м. 
54 Сагснагойез а Пеае НЬ. (687) до 1400 м. 
55. Пе ер Па епрПогБтае Г. (749) до 1400 м. 
56. Нетаг!в Пе огт!5 Г. (774) до 1600 м. 
57. Тпаштеороеа. ру Пт осатра зс 1 ЕЕ. (875) отъ 

900--1600 м. 
58. Гутапита д15раг Г. (929) до 1000 м. 
59. Ма!асозота саз:гепз!з Г. (957) до 1500 м. 
60. Заригиа руг! 5сп1 Е. (1034) до 1000 м. 
61. БаЕцгпга зр!1п; Ко!+. (1035) до 750 м. 
62. Тпуг!5 Гепез:геШа 5с. (1059) до 1500 м. 
63. Пепдгойтиз р!п! Г. (1001) отъ 1100-1500 м. 
64. Адгойв оБзсига Вгаппт. (1143) до 1400 м. 
## 65. Матез га ОПгепомзк!! КЪП. п. зр. (1.1.) на вис. 

1450--1550 м. вечерь на лампа. Новъ видъ за науката. 
; # 66. Матез! га зегга иПпеа Тг. (1444) на 1450 м 
до 1550 м. Новъ за България. 

# 67. Птап:Ноеста саез1а НЬ. (1539) на 1450 до 
до 1550 м. Новъ за България. : 

68. АтрП?труга гадородоп!з Г.. (2047) до 1400 м. 
69. НеПо 15 зси оза БсН1 Е. (2323) до 1400 м. 
70. Асоп! Та ис цоза Езр. (2380) до 1400 м. 

с 71. ТВа!роспагез ро!удгатта Опр. (2417) до 
1400 м.. 

72. Риза дата Г. (2562) до 1600 м. 
73. Сабоса!а е! осава Езр. (2670) до 1000 м. 
74. Ррзепдо!егрпа рги!пака Но? п. (2800) до 1500 м.: 
75. Сеоте!га уегпаг!а Нр. (2867) до 1400 м. 

. 76. ТНа!|ега ЕтЬг!айз зс. (2914) до 1400 м. 
ПРГ. РХуспорода (АстдаПа). ацгео!агта ус ТЕ Е. 

(г! 1 пеага 5с.) (2929) до 1500 м. 
78. АстдаШа осРгава 5с. (2934) до 1500 м. 

ц9.Нстаата гирагта ЧНЬ: (2938) до 1500 м. 
80. АстдаШа сопзапаи!паг!а Гед. (2939) до 1500 м. 

о 81. Ас1даШа ра тдава Вкп. (2990) до 1400м. 
82. Ас1даПа НПегЬагтафа Е. (3020) до 1000 м. 

83. АстдаПа пиш! Нака Ни! п. (3040) до 1400 м. 
84. С оззорН Па (Ас1даПа) соп пагта Н. 5. аЬ. 

Га|заг! а Н.5. (3066 Ь.) до 1500 м. : 
о жж 85. АстдаШа десогага ВКП. (3097 а.) уаг. КеБе!! 

п. Уаг. (7 3). 
: : 8 
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На Алиботушъ (ю--и. отъ с. Парилъ), на височина 1100 до 
1600 м. около пограничния пость Хе 1 (отъ заставата въ с. 
Гайтаниново), се сръЪща твърде често да хвърчи денемъ, осо- 
бено вечерь на ацетиленова лампа, ецна твърде едра форма 
отъ вида Ддесогайа, неописана още въ литературата. Понеже 
Нога: Кере| още презъ 1903 г. е съобщилъ въ своята сту- 
дия (5 еп пБег Де Гердор егепашпа дег ВаЖжашапдег. |. 
Те!. ВШдапеп опд Озитейеп) на стр. 250, Хе 5.0 Ас!даПа 
уто!ага ТппЬа. уаг. Десогайа Вкп. - „Етп Безопдегз. 
дгоззез 24 уоп 5Пупо егге сНЕ 15 пт. Могдег | - 
ае Папае“, презъ 1923 г. сжщо той бЪ поставилъ на два мои 
голбми екз, отъ вида изъ центр. Родопи (с. Чепеларе и с. 
Широка лжка, на вис. 1000-1200 м.) етикетъ „зейг 4го55ез с, 
а тази година азъ събрахъ до 50 сжщо много едри екз. отъ 
този видъ, затова се решихъ да нарека особено голЪмитъ 
екз. по Алиботушъ съ името КеБе!1, въ честь на най-заслу- 
жилия за нашата лепидоптерна фауна, всеизвесгниятъ го- 
лЪмъ специалистъ отъ Виена. 

Ето белезитЪ на новата форма, кеописана още отъ ни- 
кого : дължината на прецното крило у 120, отъ ("и Ф екз. е 
16 мм., които при разперени крила (Браппуе! е) мерятъ 29 
мм; въ 60/„ дължината е 15 мм. и 27 мм; въ 20 -е 14 мм. и 
26 мм; а само въ 8, -е 12-13 мм. и21 мм. 

Рисунката у 5ршег (Та. 58, Хе 17) има само 12 мм. и 
у бейг. (Та . 4, п --десогага, В. |М) сжщо 12 мм., а з5раппмейе 
21 мм. т. е. това сж размБритЪ на нашитЪ най-дребни екз., 
които сж само 80). 

ВсичкитЬ наши екз. стъ Алиботушъ иматъ чисто бЪла 
основна боя на крилата, а сиво-синкаво кафявитЪ на-. 
пречни ивици въ странитЪ сж по-тЪсни и по-свЪтли. Тия екз. 
се схождатъ повече съ рисунката у зе!г. 

Крилата у два нашитЪ едри екз. отъ ю. з. Македония 
„ (Галичица пл. на 1000 м. вис.) отъ тоя видъ отговарятъ на рисун- 
ката у зршег, а двата едри екз. отъ Родопи стоятъ помежду 
пветЬ рисунки, но и тЪ сж по-дребни отъ алиботушкитЪ, 
които държатъ първо мЪсто въ най-голбмата разлика между 
основната форма на вида десогага и формата Кебей. и 

Ага АПБогизснаеБтае, Бе! 1100-1600 м. Нед зейг Пашйа 
епе Юезепрогт Дезег Аг!, Де уезеп сп дигсп Шге Бедешепде 
Сгб5зе ипд гетш лмеззе Е0Шдеш уоп шпзегеп Ерепепехетр!агеп 
ипд Фе 5шсКеп апз МИеепгора зсп ипегасведеп. зе гедеп 
Бе! епег МогдегШдеПапае уоп 12-16 мм. п са 60-15 мм.) 
епе браппуейе уоп 21-29 мм. (п са 600-27 мм.), лмоде- 
деп Фе Еурзсвеп ЗсКеп дег десогава 11--12 мм. ипд Брапп- 
мейе 21 мм. ПаБеп. Оа Фе 5сКеп апрз Деп АПБонизсПпдеБтае 
ацсА зспъласпег епрулсКе еп Магдта!7 ейсппипдеп ипа геш уе5зеп 
ЕШ дет пабеп, 5015: Де Аш ейшпа етег | окайогт пи! дег О!- 
адпозе: „ти о таог (15--16 мм. е. 27--29 мм.), апе дНийог -- 
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а Бтв“, дегеср Тегид!. Апа пасравеп зен! ги дег Рогтп „тадпа“ 
ганз Зу еп. 

Ое Еогт 151 дет уегфепзуоПеп Еогзспег дег БийдайвсПеп 
| ердоргегегашпа, Негп Нона Рго!. О-г Напз Кере! п ММеп, 
Бепапп:. 

86. Тпападга атага Г. (3139) до 1400 м. 
87. ГутВгта ригригагта Г. (3147) до 1500 м. 
88. Ог Бой На Нпаната 5с. (3155) до 1400 м. 
89. Огт попа БТрипсгагта зсПЕ. (3174) до 1400 м. 
90. Мтпоа пиг!паХа 5с. уаг. попосргоагта Н.5. 

(3183 с.) до 1500 м. Основната форма на вида е оповестена 
отъ: Тулешковъ). 

901. Апа! 15 ргаейогтага НЬБ. (3218) отъ 1000--1700м. 
92. Апа! #15 5! прИстага Тг. (3222) отъ 1800--2000 м. 
в О3 Пагеп пази мгата: Бот: Ф ар: Когат! п. аБ 
На Алиботушъ, (ю--и. отъ с. Парилъ), на 1300 до 1500м. ви: 

сочина при пограничния пость Хе 1 (отъ заставата въ с. Гай- 
таниново), хвърчи вечеръ на лампа заедно съ екз. отъ основ- 
ната форма на вида Е уайа една нова форма отъ сжщия, 
неописана въ литертаурата. Понеже чистиятъ Ф екз., който 
притежавамъ отъ тази форма, изпратенъ въ Виена на Но!- 
га! КеБе! за ревизия не бЪ нито опредЪленъ, а и етикетътъ 
съ който го бЪхъ снабдилъ--„Гаг. Еиц!|ма?а а. поуа“ не 

бЪ поправенъ, смътамъ, че мълкомъ казаниятъ специалистъ 
признава този екз. за нЪщо ново. По тази причина и поради 
обстоятелството, че той много се отличава по бЪлези отъ 
основната форма на вида, азъ се решавамъ да го опиша и. 
го наричамъ съ новото име Ко! аг!, въ честь на лепидопте- 
ролога отъ Виена Рго!.О-т.Н. Коаг, мой приятель. Ето беле- 
зитЬ на новата форма: 

Дължината на дЪсното предно крило е 13 мм., при раз- 
перени крила (браппмейе) мЪри 23 мм; напречната кафяво- 
жълта връзка по преднитЪ крила липсва съвършено, 
на мЪстото на която, върху напречната жилка на дискоидал- 
ната клетка, е останало само едно малко (12 мм.) сепийно 
кафяво полумесечно петно. То е обърнато съ изпъкналата 
частъ къмъ корена, съ вдлъбналата часть къмъ върха (ареха) 
на крилото. При пръвъ погледъ на тази нова форма най- 
"силно се хвърлятъ въ очитЪ ни именно тия две кафяви петна, 
и сме подъ впечатлението, като че ли имаме единъ другъ 
видъ. Основната Жълта боя на пр. крила е значително по- 
-свътла отколкото у вида, а кафяво-жълтата начупена джлго- 
видна линия, разположена около корена на пр. крило, е зна- 
чително по-ясно развита, отколкото у вида. 

„ ЗаднитЪ крила сж сжщо по-свътло жълти -- до белез- 
-никави. На долната страна прозиратъ твърде слабо само 
дветЬ кафяви полумесечни петна, а у вида -- всичкитЪ тъмни 
мЪста на пр. крила и то доста силно. 
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Ат АйБоизспаеБтае, Ье! 1300--1500 п. НдНе, по! дег Увапт- 
Гогт дег Ар Шед!: апсп ете пеше Рогт гизаттеп, Бе дегфе 
Бгейе ае Бгашпе Опегътпде уоШзгапфа Тев#. Падедеп, аш. 
дег Опцегадег дег Гвсофдагейе етеп Кетпеп Бгашгеп Мопд- 
Неск 1 Х2 тт. дагозз) зсп Бейпде. Пег деББгашпе ЛММш- 
ге Бодепзтей аш деп УгаНп 15: зспатег епимскей: а!5 Бе! дег 
Згатпогт. Ап дег Оп егзейе дег УгдПп Шапзрапегв пшг дег 
МопдаНеск, аБег зерг зсрууасй. 

Пе СгипфагЬе дег УгдП 155 Баззег, дег НП.-- ммеззйс?- 
де. 

Пег Гадпо55 мига |аше!: : 
„АПе ап. пи о раШде оспгасе!5, Таз а пефа п РП птиз, 

гпасша созвай заертз Гипайиз, агеа БазаП д150псНоге.“ 
94. | агеп! Та Е ис! паба Г. (3344) до 1400 м. 
95. | агеп! а поп апата З<НИ. (3363) отъ 1400 до 

1800 м. 
96. Тагеп! а аспготагта Гай. (3403) отъ 1000 до 

1500 м. 
97. | агеп Та регп! хъагра Н5. (3430) отъ 1200 до 

1600 м. 
98. Гагеп ша а! Би!ава зЗсН. (3462) отъ 1600 до 

2000 м. : : 
99. Тернгос! уз Та Я 15 1 псгагта Н5. (3226) до 1400 м. 
100. Терйгос| уз Та саз! 1 даа Нр. (3575) отъ 1200 

до 1600 м. 
101. Тернгос!уз Та зет!агарНага Вга. (3608) отъ 

1200 до 1600 м, : < таа 
102. ЕПор?а ргозар!агта Г. уаг. ргаз!паг!а НЬ. 

(3720) отъ 1100 до 1550 м. 
103. Ор! в Е одгар ез Ги ео!ака Г. (3761) до 1400 м. 
104. Муснтодез Путдаг!а НЬ. (3839) до 1400 м. : 
105. Воагл! а герапдаа Г.. (3891) до 1400 м. 
106. Спорпоз риШаца Зс Е. (3935) отъ 1100 до 1600 м. 
107. Спор йоз тугЕ!Пага Тпа. и уаг. оБГизсагта 

НЬ. (3965) отъ 1600 до 1900 м. 
108. Ема! игаа аотагт!а Г. (4000) отъ 1000 до 1650 м. 
109. Вира из рп?таг?из Г. (4001) и Ф аБ. ипсо!о 

Зтапд. отъ 1000 до 1650 м. : 
110. Рназ!апе с! а! НгаФа Г. (4032) до 1300 м. 
11. Зсойдй!опа сопзрегзаг!а з<«ПН. аБ. сип!си- 

Ппа НЬ. (4059 Б.) до 1400 м. : 
112. Зушот!5 рбедеа |. а. с!оеПа ВКР. (4146 Б.) 

до 1400 м. (Основната форма на вида е оповестена отъ Гу- 
лешковъ). 

113. РигадтайоБта ЕиПа! поза Г. (4168) до 1400 м 
114. Агс ра тпаси!оза Пегпта. (4217) отъ 1600-1900 м. 
115. Са й 1 тогрНа ацадг!рипс ава Рода (4248). 

до 1500 м. ча: 
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116. Епдгоза |ггогейЦа С. (4278 Б.) и уаг. Наусапз 
В. до 2000 м. 

17. | 1ЕНозта |иг! део!а Йпск (4296) до 1400 м. 
118. 1ЕНоз!а сотр!апа Г. (4299) до 1400 м. : 
119. Гуепоз?а ип иа НЬ. уаг. раПеоа НЬ. (4302 Ь.) до 

1500 м. : 
"120. Худаепа | оп! сегае ХсПеуеп (4350) до 1600 м. 

- 121. 7удаепа ера ез Г. аБ. педиза Ра. и аЬ. 
га опеПа Езр. (4358 а. с.) до 1400 м. 

“122. Ргосг!з (то) Бидепз!з ЗЖаг. (4412) отъ 1000 -- 
1600 м. 

123. Ргосг!з (по) аегуоп НЬ. (4416) отъ 1500--2100м. 
124. МеПзоЩарвез Бтрипсбапиз 72. (КеБе!. Кайаод 

Хе 4) до 1400 м. 
125. саПегта пеПопейШа Г. (1!) до 1000 м. 
126. СгатшБиз Б1огтмеШиз КЬ!. уаг. па|огеШиз 

Югепом. (29 а.) отъ 1800 -- 2000 м. 
127. СгатБиз Тпац! пагеПиз УсЪЕ. (42) до 1400 м. 
128. СгатБиз #г!з еПиз Е. (61) до 1400 м. 

“129. СгатБЬиз ГитееШиз ЗЕ (65) до 1400 п. 
130. СгатБиз |апаш!деШив 7 (70) отъ 1700--1900пм. 
131. СгатЬиз р!пеШиз Г. (83) до 1400 м. 
132. СгатЬиз тпуеШиз НБЬ. (87) до 1400 м. 
133. СгатБиз сНгузописнеШиз 5с. (108) до 1500 м. 
134. СгатБиз си! тпеЦиз Г. (114) отъ 1400-1800 м. 
135. РГод1а 1 пЕегрипсвеШа НБЬ. (253) до 1000 м. 
136. Ерцез а е!шЕеШа НБ. (283) до 1000 м. 
137. Апсу!о515 с ппатотейШа Пир. |298| до 1600м. 
138. Рзогоза Пан ПШейШа Ег.. |402| до 1400 м. 
139. РетпреПа огпаеПа з<НН. |425| до 1500. м. 
140. НуросПа! ста апепеШа НБ. (498) до 1500 м. 
141. Ер! в сип!га ргодготеШа НБ. (549) отъ 1200-- 

1600 м. < : 
г 142. Беадта агдугейа Е. (589) до 1000 м. 

143. АсгоБаз15 оБ:изеПа НБ. |726| до 1400 м. 
144. Кподорпаеа гозеШа 5с. | 744) до 1400 м. 
145. Муе! 015 сг:ЬгеПа НЬ. |766)| до 1200 м. 
146. Епдо! г! спа Еапттеайз 5<сП. |808| до 1200 м. 
147. Ва! озза р! пай! пай в Г.. |825| до 1000 м. 
148. Нурозоруа!а соз ав Е. |834) до 1000 м. 
149. Руга 15 Гаг!пайз Г. |836) до 1000 м.. 
150. НегсиПа а!аис! пайз Г. |845| до 1400 м. 
151. НегсиШа гиБтдаз зсН Е. |848) до 1400 м. 
152. С1едеоБта то! дау! са Езр. |891| до 1400 м. 
153. СТедеоБГа апдизбайз зЗ«НН. |903| до 1000 м. 
1535 Еиггрлурага цг! 1! сага Г.. |943| до 1000 м. 
154. Бсораг!а осПпгеа йз З<НИН. |945| до 1400 м. 
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195. 
156. 
157. 
158. 
159. 

1400 м. 

160. 
161. 
162. 
1683. 
164. 

5сораг!а Х2еПег! Мск. |947) до 1800 м. 
Еуегдез 1 з зорНга 15 Е: ПОП! до. 1500 Хуан 
Еуегаез! 15 аепеа 5 5. 1037) до 1400 м. 
Мотор! а постпеПа зЗ<ШН. |1039) до 1800 м. 
Ри! усгаеподез аегиа! па! 15 Нр. |1053| до 

Ръ!усваеподез 5 1с:! са в Г. 1061) до 1800 м. 
Рин! усЕаеподез сгиепта! 5 Но |1066!| до 1600 м. 
Огазеп а 11 гегага з5с. |1068) до 1000 м. 
Т1вапто ро! 1 пай з зи. 1090) до 1600 м. 
Ругаизбва Рауа Из зс ИН. уаг. Ти еа 5 Оор. 

1205 а. до 1600 м. 

165. 
166. 

Ругаиз а Ег1 па! 15 зси Е. 1206) до 1400 м. 
РугашзЕа аегеа 5 НБ., маг. орасаШз „Шро. 

1224 Ь| отъ 1500 до 1900 м. 

167. Ругацзва грододепадгопа! 5 Опр. 1233) отъ 
1800 до 2000 м. 

168. 
169. 
170. 
17. 
172. 
178. 

Ругацз а папиа!!5 НБ. (1258) отъ 1500--1900 м. 
Ругаизва сезр а! 15 5сЪ Е. 1241 до 1400 м. 
Ругашз а запдш! па Нз 1. 1242) до 1300 м. 
Ругашз а апгаба 5с. 1253) до 1800 м. 
Ругацз а с! пац! ага Г. 1262! до 1400 м. 
Мос иеПа: Рога! ъз НБ.- маг 5 уциа изт Вн 

- 1291 а| до 1000 м. 

174. 
175. 

1800 м. 

176. 
а 
178. 
179. 
180, 
181. 
182. 
183. 
184. 
185. 
186. 

ОхурЕ из Еецесг!!1 ог. 1321 до 1400 м. 
Ашс ва хап:нодаску!а Тг. (1353) отъ 1300 до. 

А1ис а Ее! гадасгута Г.. пра оть 1300--1900 м. 
Ръегорпогиз топодасгу!из Г.. (1387) до 1500м. 
ОгпеоЧес НоБпегт МаПаг. (1438) до 1400 м. 
О1снейЦа Споптапа С. (1495) до 1000 м. 
Рапдет!з г! Беапа НО, (1540) до 1400 м. 
Рапдет!5 Перагапа Зс1 1 ЕЕ. (1547) до 1400 м. 
Тог! их гиз! | сапа Тг. (1597) отъ 1500--1900 м. 
Сперназта агаептапа С. (1607) отъ 1600-2000 м. 
СперНаз!а Май! БЬоштапа Г. (1622) до 1400 м. 
Гогорега Егапс! Папа Е. (1646) до 1400 м. 
РНа! опа (Сопсйу! 15) соп псвапа Мп. (1697) 

до 1400 м. 

187. 
188. 
189. 
190, 
191. 
192. 

1600 м. 

Рна!опта а!ееШа ЗсПпи!ге (1743) до 1400 м: 
Рна! опа Наг! тапп!апа С. (1744) до 1500 м. 
РНа! опа ригригабапа Н, 5. (1786) до 1400 м. 
Ецхап! 1 в гоедапа Г. (1802) до 1500 м. 
Ец хап! 15 5 гашт!пеа Ну. (1811) до 1400 м. 
Еуе:гта Биойапа Зс!1 ЕЕ. (1851) отъ 1000 до 
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193. Агаугор! осе (О е Нгецеез) за! се! На Г... 
(1857) до 1200 м. 

194. Агдугор!осе маг! едапа НБ. |18721 до 1400 м. 

« 195. Агдаугор!осе агЬи е Па 2. 1897) огъ 1200 до 

1650 м. Новъ за България. 

196. Агдугор!осе в: гтапа зсп! ЕЕ 1901| до 1500 м. 

197. Агдаугор! осе |асципапа Огр. 1922) до 1500 м. 

198. Сурзопота Тпсаглапа Нм. |2010) до 1400 м.. 
199. Вас! га |Гапсео!апа НЬ. |2017| отъ 1000--1600 м, 

200. Зетмпазта Пурег! сапа НЬ. |2022) до 1400 м. 
201. ЧогесеШа гоБогапа Тг. |2062| до 1400 м. 

202. Ер! Ь!ета а! БЬтап!апа Но. |2082) до 1400 м. 

203. Ер|Ь!ета агарНапа Тг. 2105) до 1400 м. 

204. Ер! БЬ|ета |исЕпозапа Пир. (2144) до 1400 м: 

205: Шазреугевта | агарпопЕПпа| зисседйапа 

БеВЕЦ 2171 до 1400 м. 

206. Газреугез!а Е15запа Егое! |2209| до 1400 м. 

207. Газреугезта огоБапа Тг. |2116) до 1400 м. 
208. Сагросарза роптопеПа Г. |2257) до 1000 

209. Сагросарза агоззапа Нм. |2258) до 1400 

210. Аису!15 пипа! сеШа Е. |2271| отъ 1500--1800 
211. Ри еЦа тасиПрепп!з Сиг!, |2447) до 1800 

212. Се|еспта зо! и еШа 7. |2603| отъ 1700--2100 м. 

213. Ран одога ап! Нетедйд! е Па Мск. |2936| до 1600 м. 

214. Медасгазредиз до!озеШиз 2. 3001| отъ 1800 

до 2100 м 

215. Рецгоба ругоре Па зси Е. 3081 до 1600 м. 

216. Но!озсойа Рог се а Нес. 3121) до 1600 м. 

217. Апснт па 1ашгео!е Па. Н.5. 3320 отъ 1000-- 
1550 м. 

218. Вогкрацпзепра РоКогпу! мек. |3402| до 1600м. 

219. су! пг! 5 оБзсигейШа Зс. |3419) до 1600 м. 

: 220. Ме!аз1 па |идиБг!з НБЬ. и уаг. пе!апа Епу. 
4505. отъ 1700-- 2000 м. 

плава 

221. Епр!осатив ап  Нгастпа! 18 Зс. 4511 до 
1400 м. 

222. Епр!осатиз орП! за Сг. |4515| до 1400 м. 
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Прибавка -- Аппапоа 

ИзброенитЪ по-долу видове сж били опредЪлени следъ 

като статията бЪ дадена за печатъ, затова се прибавятъ въ 

края на последната. 

РетреПа зогог!еПа 7. 1412) де. ЕЬ1. до 1400 м 
Ецгорйега ри! спеПа Код. |443) де. КЬ. отъ 900. 

до 1400 м. 

Медаз!з5 Вт ррег+е!!а 7. |533| де!. Ко!. отъ 1300 
до 1400 м. 

“Вгер!Нта сотроз! е Па г. 1687 де:. КЬ!. до 1400 м 

“Ръего! гух сацсазте| а Каа. |722| Де. КБ. отъ 
1300 до 1400 м. Новъ за България, даже и за Европа. 

Рьего гух гиГеПа Оир. (716) до 1500 м. “ 

АсгоБаз! в оБЕизе! а НЬ. |726| де. КЬ!. отъ 1000 до 
1400 м. 

Зсорагта ХеПег;! Мск. |947) де. РЬ1. отъ 1300 до 
1400 м. 

“Еуегаез! 15 тмипдайз Сп. (1036) де. КЬ!. до 1500 
м. Новъ за България. “ 

СуБо!о па ди! ст па з Тг. 1077) де. КЬ1. до 1400 м. 

#Р угацзба с1пац!ата |. уаг. у| Таз Гай. |1262 

де. КЬ|-. отъ 1700 до 2100 м. 

Сагросарза Кеаитпгапа Нетп (2259 а.) де. КЬ!, 

до 1500 м. 

Охур! Пиз Еецсг?!! 1ог4. |132Ц де. КЬ. отъ 1000 

до 1400 м. 

“ ЖОгпеодез сутагодос|у!а 7. |1439) де! КЬ1. отъ 
750 до 1400 м. 

#Сасоеста аег! егапа НЗ. |1527) де!. КЬ!. отъ 900 до 
1400 м. : 

#Тог! г! х 1прегГес апа | ед. |1590| де:. КЪ!. и поуа. 

уаг. (1. 1.) отъ 1300 до 1500 м 

«СперПпаз!а Дег!уапа Гай. |1622| де:. КЬ!. отъ 1200 

до 1500 м. 

Ер! Б!ета Е гаеш! папа Ур. |2103| де. КЬ!, на вис. 

1000 до 1400 м. 

Газреугезта зисседапа Ргое! (217 де. КЬ1!, на вис. 

1000 до 1400 м. 

? Газреугез!та агаеса 5:41. |2205| де! РЬ.. на вис. 
1400 м. 
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Еазреугезта огоБапа Пг |2216) де: КЬ!, на вис. 

1400 м. ; 

+ Газреугезра согоп! Пап 7. а2217) де. КЬ!. на 
вис. 1400 м. 

АпсуНз з1си!апа НЬ. |2267| де: КЬ!. на вис. 1300 -- 
1500 м. 

#Ме гпегтга пешгор егеЦа 72. |2503| де: КЬ!, на 

вис. 1400 м. 

Пе!ес!та Я15 1 пс е На 7. |2559| на вис. 1600-1700 м. 

„-  вотгигеПа 7. |2603| на вис. 1600-1700 м. 

сж | тва ?с15 1 51 |2743| де. КЪТ. на вис. 1400 м. 

. Аг! 5 оЕеШа зиБе гстпеШа Н.5. |2868| на вис. 1400 м. 

+ Но! сородоп Пе!уео!|е из зЖаг |2978| |де: КЬ!. на 

вис. 900--1400 м. 

Медасгазредиз Бо |езеШив 72. |3001| на вис. 1800 

-- 1900 м. 

+ Медасгазрейдиз ? рено 7. |3005| де. РЪТ, 
она вис. 1800--1900 м. 

Медасгазредиз БтогеПиз Е.К. |3006| на вис. 1800-- 

1900 м. 

< Паргеззаг!а Попа!азеПа 58. |3294| Де! КЬ!. на 

вис. 1400 м. 

« Ереглеп!а 1 пзесигеНа 5и. (3410) де. КЬ, на 

за 1400 м. 

Зсу:Нг?з зеПп!еПа 7. 3442) на вис. 1300-1600 м. 

МотрНа т!зсеШа ЗЕ |3589| на вис. 1400 м. 

« Со!еорНнога ра ПоеПа Е.К. (3703 де! КЬ1, на 

вис. 1400 м. 

« Со|еорПога ? Та! 1созЕеПа Мп. |3735| де. КЬП!. 
на вис. 1400. м. 

+ Со!еорНПога #г! зеШа КЪ. |де. КЬ|| на вис. 1400 м. 

5 уи!пегагта 7. (3757) на вис. 1400 м. 

д |ецсореппе а пр. 8708 на вис. 
1400 м. 

„# Со! еорНога Ппеагте Ша 7. |3833 ДВЕ КЬ!. на вис. 

1400 до 1800 м. 

- Со|еорпога тт!!! еГой1! Мп. 3861) на вис. 1400 м. 

+ Е!ас 15 а гидесЕеНа 51. 14010) де. КЬ. на вис. 
1400 до 1600 м, 

х 
, 
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Е! ас! 1 зга апзеппе| а 7. |4015| на вис. 1600-1800 м. . 
Е Я! зрипсЕеШа Пир. |4020| на вис. 1600-1800 м. 

таа ро! игеПа Н5. |4025| Ае:. КБ! на вис. 1500--1800м. 
жи Гезтис! со!е Па 2. |40274е:. РЬ!. на вис. 1400 

-1600 м. 

+ | 1 Ппосо ейтв саргтитсойе Ша зе. 4151) де: Ко, 
на вис. 1400--1600 м. 

Т1пеа гитпеЦсеШа КЬ1. |4556 Б:з| Че:. КЬ!. на вис. - 
1000 до1400 м. 

Тъпеа а! Ь 1 сотеПа НЗ. |4560) на вис. 1000-1400 м. 
# „ РоПдпозеЦа. 7. |4579| де:. ЕЬ!--на вис. 1000: 

1400 м. ; 

Метпорпога ри! еЦШа НЬ. |4695| на вис. 1400 м. 
и р1!!еШа Е. 4686) на вис. 1400 м. 

МЧето!о15 дитегт ПеПиз Пор. |4710) на вис. 1400 м. 
Аде!а | ешсосегейШа 5с. |4747 де. КЬ!. на вис. 900-- 

1400 м. : ; 

2 изаттепГгаззипа - Кезите. 

Шезег Кепе Вейгад 155 дексПгеша ете уопашде МИЕ- 
сейпипа Фе пиг етшеп Те! дег аш дет НоспдеБгде Айробизсп 
(2185 по. Ппоср) пт Бшоа. М. О5Е. - Магедотеп |Б0Псп уот Ришпае- 
Бгде - 2918 п.| ап дег Бшаайзсп -- апестзсПеп Сгепхе и 
Зоттег 1929 уоп А. Кийом ПОгепоуизКк! дезаттейеп зспте- 
Негрпазапйеп ипоГазз!. : 

Пег зоереп ша ОгисК егзстепепепк |етпеп Вейгад уоп Бша. 
Епгото!одеп Кг. ТШезспКоу!), дег Б15 185 уегзстедепе 5спте- 
гегпазатеп ашгханк, епла!: фе пт поешег Мигейопа ашае- 
гайШеп са 280 уегзсПп. Айеп пики. Ез дем! дагашз Пегуог, да55 
Бв Беше аш Фезет Его п5 пеше Сеогде пейг а!5 480 уег- 
зспедепе З5сптейеппдзагсеп ГезгдезеШ зуогдеп 5па, маз аш 
ете зейг геспе пзеКеп,--гезр. ЗсртейегтазЕашпа ашЕ дезет 
СеБпае ги зс Пеззеп Апазз д!#. Епма 109, дег зспт--апеп . 
зла Рог Фе Бша. Г ертдор!егепГацпа Уо: оттеп пец. 

Ге мспйач еп ипд пт Де Аиде ГаПепдеп Айеп зша аш 
Зеке 109 1 Еодепдеп 3 Сгирреп ашдегай!. 

1) ТШезспКом, Кг. -- „Вейгад гиг Гер!дор!егепашпа дег АПЬойизст. 
СеБгдез пт Магедопеп“. (пл, „АгБейеп дез Бша. пайигогзспепдеп Сезе!- 
зспаН!“). зайа Ва. 14, 1929, ЧоуетЬег. 5 
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"А. - Де пешеп г Фе У/ззепзспай Апеп ппд Еогтеп 
Еайег ипд ете СеБиазПензспгеске Мосагодез Би!даг! си 5 
п. зр. |де Ерпегп, ши 4 Опдапагексппипдеп уоп ти. В. - 
Айеп ипд Еогтеп, фДе аш деп апдегеп Бшд. Носпдертдеп 
пос пс уогдейгшпдеп могдеп зпа |абег 1 уоп фДезеп Апеп 
аицсп Еаг Ешгора пеш 158. С. - Фе улкср азсеп Агееп ипд Еог 
теп г фДе Бшд. НоспдеБгае. 

А!5 епе Безопдеге ипд улспНде Тазаспе пизз пос |ейх! 
ПогулогдепоБеп мегдеп, даз5 аш Феззет 1 дег Пеегабиг Га5б 
ипБеКкапиеп СеБиде АПЬойизсп ашсп зейг сп де НоспаеБтга- 
загеп апдегоНеп уегдеп, Фе тап аш деп апдегеп Бша. Носй- 
деБгдеп, Де ЯсП иа ппегеп дез Гапдез Бейпдеп, ме У/ШЖозспа 
--|2255 п Оззодома--2253 п. ипд КлодорепаеБде |2187 пт. 
оси уогНпде:. Гезе ГБез5ешпа, Фе 1<Р аш Стипд пешег 
гапаайпдеп ЕгГогвспипд детаст НаБе, сеп: п ЕпЖапд пи! 
тешеп  Аиззегипдеп, п пешпег |есеп АгБен) и. гмаг, Ча55 
Фе Мае Ддез Меегез (Ведезепез Меег Бен Со! уоп Ог- 
рпапо) деп ЕшПизз ай Фе МегБгейипа опд Мепейспа дег 
ПеБгаз!ертдоргегепапеп ипд Еогтлеп ашШ деп Носпаертдеп 
Вшаапепз аизйЬ8. Пигсп Фе Мапе дез Меегез (егла 70 Кт. 
Гийиое) ипд Фе дадигсп Бедпд еп Кипапзспеп ЕшИ0ззе ме 

“ Мегдипзсипд, Мтпде п. 5. мг. мегдеп папспе Апеп дегуипдеп 
аш деппдеге Ндпеп а5 п дет уот Меег епреглеп Носп- 
деБиаеп ги |еБеп. 

Абдезепеп дауоп мегдеп ашсп аш деп Ср! еш дез АПЬо- 
БизспаеБпаез Апеп уогдегипдеп, Фе з0пз пш аш ипзегеп 
Пбсизгеп СеБгае |ме ВПа -- ипд РипдеБгде| апдегойеп ипд 
г Фезе Сергде сПагаКкгепзизсп зпд еБепзо, уле г де зсПлмет- 
гепзсПеп Ареп. : ; 

Ез 15: псНЕ ацздезс оззеп, дазз Фезе Мегргейипа дег Ое- 
“ Бгазертдоргегеп ендегтаззеп аисПп дог Фе Еге! --ре: 

ггодеп БеешНизЕ лмогдеп 15. | сп деБе Годелде Везр!е!е: 
Гусаепа огЬ Е ци!из Ргоп. Пп деп Ареп п епег Нопе 

уоп 1200 -- 2800 п. уогкотт, ЕгеБта Еупдагиз Езр. угг 
оготапа Н5. ат Рипдешде Бе! 1600 -- 3000 т4, Руга- 
пъва глододепагопа 15 Вир фаш Ка -- ша 
РипдаеБгае Бе! 1700--2600 м- п деп Ареп -- Бе 1700-- 
2700 м., Ругашзва мапциайз НЬ. (ап Оззодомадергде Бе! 
1650-2253 п, ш деп Ареп -- Бе! 1600-2000 пт.), Т!гап!о 
ЗспгапКктапа Носйп. (ат КПа - пп РитпдоеБгае Бе! 
2250-2500 пт, ш деп Ареп -- Бе! 1500--3000 п.), Ме!аз! па 
ГидиБг! в НБЬ. (ап 58 ага Рапта, КПа -- и. ОззодомадеБтае 
Бе 1000 --2500 п, - ш деп Ареп - Бе 1200-2600 пт.). Ез 
се посП апдеге Вей5р!е!е. 

1) Ргепомзк!, А. К. -- „Пеь Фе МеегезпаспЬагзспаН ешеп Е- 
Низз ашШ де  Нбрепуетейипа дег СеБгдзердорегеп т Вшдапеп 
ашз“. (п „Хейзсиг! д. Пещзспеп Епбот. 7ейзсъг Е“, Н. | М--М) Вегит 1930. 
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ПЪРВИ ПРИНОСЪ КЪМЪ ПЕПЕРУДНАТА ФАУНА НА 

ТЪРНОВО И ОКОЛНОСТЬТА МУ. 

Отъ Кр. Тулешковъ 

ЕБЗТЕВ ВЕТВАС 7208 ПЦЕРШОРТЕВЕМЕВОМА ОПЕК З5ТАРТ 

ПЕМОМО ОМО ШНЕЕ ОМОЕВИМОС. 

уоп. Кг. Тшезсйкоу. 

За насЪкомната и специално за пеперудната фауна на 
Търново и околностьта му до днесъ се знае много 
малко, тъй като въ приноситЪ по пеперудната фауна на 
България отъ наши и чужди ентомолози даннитЪ за сръща- 
нето на нЪкои видове въ това находище сж съвсемъ малко.) 

Пръвъ учителя по Естествена история въ Сливенската 
гимназия покойния Христо Пигулевъ споменува за 
нЪкои видове пеперуди находището Търново. По неговитЪ 

ги други данни Професоръ Н. КеБе| въ своята „Уифеп 
ОБег Фе Гердор!егепашпа дег ВаКкапапдег, Т. Г ВшШдаапеп 
ипд” ОзпитеПеп“ сжщо съобщава находището Търново за 
нЪкои видове. Сжщото правятъ и Андрей Марковичъ 
и Н. НедЪлковъ въ своитЬ приноси. Едва по-късно, въ 
1912 година, Г- нъ Д-ръ Ив. Бурешъ въ своитЪ при- 
носи върху фауната на дневнитЪ и нощни пеперуди на Бъл- 
гария споменува нЪкои видове отъ това находище по сигур-. 
ни свои данни. Всичко това, обаче, е твърде малко за да се 
смЪта пеперудната фауна на Търново проучена, а и такава 
цель никой отъ гореспоменатитЪ автори специално не си бЪ 
поставилъ. 

Търново е разположенъ на двата брЪга на силно лж- 
катушащата презъ него рЪка Янтра, непосрЪдствено въ под- 
ножието на ограждащитЪ го отъ всички страни баири. От- 
дЪлнитЪ махали сж разположени амфитеатрално по южния 
и източенъ стръменъ склонъ на баиря „Картала“, източ- 
ния склонъ на СвЪта гора, юго-западния и северо-изто- 
ченъ склонъ на Царювецъ и по южния склонъ на Тра- 
пезица. Това е стария градъ. Новия градъ вече слиза по 

+) За списъка на литиратурата върху пеперудната фауна на Бъл- 
гария вижъ статията „Хоризонталното разпространение на пеперудитЪ 
(Гертдор!ега) въ България отъ Д-ръ Ив. Бурешъ и Кр. Тулешковъ. 
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Марино поле и на западъ се шири къмъ лозята. СрЪдно 
взето за всичкитЪ си части градътъ се намира на височина 
до 180 метра надъ морското равнище, а гарата е на 158 м. 
На северъ и надъ града се издига високия байиръ „Кар- 
тала“, билото на който на северъ се простира като ши- 
роко плато -БЪляковското плато, на което се намира 
с БЪляковецъ, а на северъ достига до с. Самоводене. 
На изтокъ по цБлата си дължина платото се спуска съ 
стръмни, на мЪста скалисти склонове къмъ Янтра, като за-. 
едно съ издигащия се на изтокъ отъ него и ръката „Гарга 
баиръ“, който съ сжщо такъвь стръменъ склонъ се спуска По. 
къмъ рЪката, образуватъ дефилето „Дервента“, което за- 
почва непосрЪдствено отъ града и свършва при с. Само- 
водене. ЦЪлиятъ „Дервентъ“ е почти най-добре естествено 
залесената мЪстность въ цЪлата околность на Търново. Го- 
рата е млада съ преобладание въ разнитЪ мЪста на ли- 
па, джбъ, „смрадлика, лЪска, дрънъ, брЪстъ и пр. 

Почти на северния край на западния склонъ на „Дервента“, 
всрЪдъ много хубава и добре запазена изцБло липова гора, 
подъ високо надъ него издигащи се отвесни скали, е разпо- 
ложенъ единъ отъ най-добрЪ уреденитЪ и най-богатитЪ наши 
манастири, именно Преображенския манастиръ. 
Точно срещу него на източния склонъ на Дервента, подъ 
сжщо така надвиснали надъ него скали и обграденъ съ 06- 
ширна млада гора, е историческия манастиръ СвЪта Тро- 
ица. На юго-изтокъ, непосрЪдствено до града, се издига 
оградения почти отвредъ отъ Янтра, къмъ която се спуска 
съ отвесни склонове, Царювецъ или Хисаря, който е 
"съединенъ съ града чрезъ тЪсна отвесна ивица скала, пре- 
сЪчена на едно мЪсто съ тЪсенъ прор Ъзъ. Надъ този про- 
ръзъ има камененъ мостъ. Презъ Второто българско царство, 
когато Търново е билъ столица, а по Царювецъ сж били 

дворцитЪ на българскитЪ царе, на мЪстото на тоя камененъ 
мостъ е имало подвиженъ дървенъ такъвъ, чрезъ вдигането 
на който Царювецъ е ставалъ непрестжпна крепость. Сега 
Царювецъ е доста залесенъ. На северъ -- северо-изтокъ отъ 
него е по-низката Грапезица, доста добре залесена, осо- 
бено по западния си склонъ, гдЪто надъ гара Трапезица има д 
малка искуствена борова гора. По билото на Трапезица сж 
“развалинитЪ на храмоветЬ отъ П Българско царство. На из- 
токъ отъ Царювецъ презъ Янтра е мЪстностъта Селифоръ, - 
която е широкъ, доста добре естествено залесенъ долъ. На 
северъ отъ него е селото Арбанаси. СвЪта гора 
е единъ почти отъ тритЪ страни заграденъ отъ р. Янтра 
баиръ, който е почти изцЪло залесенъ. На югъ чрезъ не- 
равно плато преминава въ високъ гребенъ, който съ отвесни 
скали се спуска къмъ залесената по двата си склона долина 
Трошана. По тия отвесни скали има две сравнително 
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малки пещери. Като продължение на Трошана на юго-за- 
падъ по течението на Янтра е доста гопЪмата долина Дъл- 
га-лжка, а между нея и града отъ една страна и Картала 
отъ друга се разстилатъ търновскитЪ лозя. 

Терена на Търново и неговата близка околность е 
изцЪло варовитъ и то именно долна креда, баремски катъ, 
който е силно нарязанъ отъ ръка Янтра, коя.о лжкатушейки 
силно, образува гореспоменатитъ баири СвЪта гора, 
Царювецъ, Грапезица и раздБля Картала отъ 
Гарга баиръ чрезъь Дервента. Въ този варовитъ те- 
ренъ има множество пещери, главно по БЪляковското плато 
надъ Преображенски манастиръ и надъ рЪка Раковица, 
въ скалитЬ на Гарга баиръ надъ манастира СвЪта Троица и 

въ мЪстностъта Грошана. Отъ всички тия пещери най-го- 

шъми” се Голбма "подлиспа, “ „Марската” пе- 

щеря“ и др. Западно отъ с. БЪляковецъ надъ долината 
на р. Раковица и други три пещери надъ Преобра- 
женския манастиръ, отъ които азъ посетихъ само едната. 

Въ климатично отношение Търново сподЪля сждбата 
зна цЪла северна България. ГорещинитЪ и сушата презъ лЪт- 

ния сезонъ се силно отразяватъ, поради естеството на терена, 
върху растителностьта изобщо на близкитЪ околности. Добре 
обраслитъ съ гори нЪкога баири и дерета, днесъ сж вече 
оголени, а лъте по тЪхъ изсъхва и последната тревица. Сил- 
нитЪ нЪъкога извори въ Кайнарджа и Селифоръ днесъ вече 
презъ лЪтото пресъхватъ, а околностьта на с. Арбанаси 
става истинска пустиня, изъ която рЪдко се вижда храстъ.. 
Предвидъ на създаденитЪ чрезъ обезлесяването условия, рас- 
тителностьта намира по благоприятни условия за вирЪене въ 

„ близостъ съ Янтра и нейнитЬ дефилета, както и изъ доло- 
ветЬ на вливащитЪ се въ нея потоци, а именно въ ТГрошана, 

- Селифоръ, Лозята, СвЪта гора и най-главно Дервента “). 
Тъзи мЪста сж именно най-богати съ ентомологически мате- 
риалъ и най-удобни за събирането му, 

Първия, който въ истинския смисъль на думата е съби- 
ралъ материалъ по пеперудната фауна на Търново и окол- 
настъта муе Н. В. Царь Фердинандъ |. Той презъ 
време на редицата си посещения въ Преображенскиа мана- 
стиръ, манастира СвЪта Троица, Царювецъ, Трапезица и 
други околности на града е събралъ доста материалъ, който 
е съхраненъ въ сбирката отъ пеперуди на Царската 
Ентомологична Станция въ София. Въ сжщата 
сбирка е съхраненъ и материала събиранъ изъ околноститЪ 
на Търново отъ Г- нъ Д-ръ Иванъ Бурешъ, часть 
отъ който материалъ е публикуванъ отъ него въ разнитЪ му 

“) По флората на Търново вижъ приноситБ на Ив. К. Урумовъ. 
-- год 1898 и 1901... 
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публикации върху пеперудната фауна на България. Още “ 
презъ 1906 година покойния ентомологь Никола Не- 
дЪлковъ, обикаляйки България за събиране ентомологи- 
чески материалъ, е посещавалъ и Търново, гдето, между дру- 
гото, е събиралъ и случайно попадналитЪ му пеперуди, които 
сжщо сж съхранени въ Царската Ентомологична Станция. 
Но по количество събрания материалъ отъ него е незна- 
чителенъ. Доста материалъ отъ пеперуди е събралъ въ 
околностьта на Търново русина С. А. Орловъ презъ про- 
лЪтъта и лЪтото на 1923 година. Събрания отъ него мате- 
риалъ брои 500 екземпляри, спадащи къмъ 150 вида отъ 
групитЪ на Масго-и Мкго-ердорйега. И този материалъ е 
сжщо съхраненъ въ Царската Ентомологична Станция. Из- 
между събрания така материалъ, който бЪше далечъ непо- 
статъченъ да характеризира мЪстностьта по отношение пе- 
перудната й фауна, се намбриха и нЪколко нови за фауната 
на България, та дори и за фауната на Европа видсве пепе- 
руди. както и нЪкои видове, като напр. Рагагае гохе!апа 
Снг., които издаваха Търново и неговата околность като едно 
находище отъ голЪмъ интересъ, заслужаващо специално вни- 
мание и най-старателно, и систематично проучване. Тази за- 
дача биде възложена отъ Директора на ЦарскитъЪ 
Научни Институти Г-нъ Д-ръ Иванъ Бурешъ 
въ 1928 година на менъ. 

За да бждать по-пълни проучванията ми, трЪОваше да 
направя редъ екскурзии и то презь разни сезони на годи- 

„ната. Първата екскурзия направихъ на 8 -- 12. У! 1928 год., 
като устройвахъ дневенъ и нощенъ ловъ въ Преображенския 
"манастиръ и пещерата надъ него, манастира СвЪта Тройца, 
Царювецъ, Трапезица и СвЪта гора. Поради доста ранния 
сезонъ нощния ловъ излезе сравнително слабъ, още повече 
че си служихъ съ обикновена малка ацетиленова лампа. Вто- 
рата екскурзия направихъ на 23. - 27. УП., като останакъ 
само въ Преображенския манастиръ, а следъ това екскурзи-. 
рахъ около ДрЪновския манастиръ. За трети пжть екскурзи- 
рахъ презъ 1928 година на 7. -- 12. УШ. Тогава, покрай. 
дневния ловъ около Преображенския манастиръ, с. БЪляко- 
вецъ, с. Арбанаси, Селифоръ, СвЪта гора, Трошана, Хисаря. 
и пр., устгроихъ нощенъ ловъ въ Преображенския манастиръ, 
а придруженъ отъ учителя-естественикъ въ мжжката гимна- 
зия въ Търново Г-нъ Никола Михаиловъ, устройхъ. 
нощенъ ловъ и между тунела и гарата подъ Свъта гора, 
както и въ Дервента близо до гара Трапезица. Понеже при 
последната екскурзия сезона бЪше не много късенъ, а рас- 
тителностьта бЪше напълно изсъхнала поради голЪбмата суша, 
нощниятъ ловъ бЪще много задоволителенъ. За съжаление, 
по-късно презъ септемврий или октомврий не можахъ па 
направя още нЪкоя екскурзия презъ сжщата година. Затова. 

ь 

Крал 
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презъ 1929 година направихъ още две екскурзии, като въ. 
първата отъ 27. МП. -- 2. МУШ. се ограничихъ само въ Пре- 
ображенския манастиръ, а въ втората на 6.-9. Х. посетихъ 
главно околноститЬ на града въ южна и западна пссока и 
лозята, а придруженъ отъ учителя-естественикъ въ мжжката 
гимназия Г- нъ Никола Михаиловъ, устроихъ два нощ- 
ни лова: първия въ Селифоръ, а втория въ южния край 
на Дервента. Понеже отъ една сграна сезона бЪше много. 
късенъ, а сушата голбма, а отъ друга страна нЪколко дни 
преди втората ми екскурзия времето се бЪше силно засту- 
дило, нощния ловъ бЪше сравнително слабъ въ количе- 
ствено отношение, но малкото уловени видове бЪха добри. 
Освенъ това прегледахъ и сбирката отъ пеперуди на мжж- 
ката гимназия. Материалътъ не е много добре запазенъ, 
но ученицитЬ сж хванали нЪкои много интересни видове, 
които не бЪха ми попадали презъ моитЪ екскурзии. 

Така събраниятъ материалъ презъ тия две години брои 
около 3000 екземпляри, спадащи приблизително къмъ 450 
вида отъ групитъ на Масго-и М!сго-| ер! дорега. 
Материалътъ, особено отъ втората група, не можа да бжде 
напълно проученъ, та затова известна часть отъ него ще 
бжде допълнително публикувана заедно съ даннитЪ, които 
допълнително ще се събератъ отъ това находище. Въ настоя- 
щия приносъ сж публикувани 380 вида. Отъ тЪхъ осо- 
бенъ интересъ представляватъ следнитЬ НОВИ 
за фауната за Европа видове: 1. Ро!урНаеп!5 
зиБзег!саба Н.5.; 2. 5Еадатаорпога зитр!цозе!! 
Ге14., известна до сега отъ Сирия. 

Иеч Други нови за фауната на България видове сж: 3. 
“ Ер!вета зсог!асеае Езр. (1741), 4. Гецсап!а оБ- 

зо!еба НЬ. (1936), 5. Мсга (ТНа!росНагез) ро!у- 
дгатта Пир, (2417), 6. Мадора зайсаз з<ЪН. (2790) 
7. ЕрПуга огЬ!си!аг!а НЬ. (3109), 8. 5Еедап!а ЯПес- 
гагга НЬ. (3708), 9. СперНаз!а сопзрегзапа Оопа!.. 

„ (1613), 10 СперПазга 1псапапа “Жерп., 11. Апс 115 
" прирапа Тг. (2279), 12. 5с!# Нг!5з ридог! пе Ша Мо!зс!!. 
(3452), 13. 5с1ЕНг!5 агауаеПа 2еП. (3466), 14. 5сИ г! 
рагуеНа Н. (3475), 15. Со!еорНнога ип!рипс!е Па 7. 
(3803), 16. Со!еорНнога сопугае 72. (3818), 17. Огп!х 
зсо! 1 се Па Зап. (4101), 18. Асго!ер!а агап еПа 

- Тг. (4486). : ; 
НЪкои други отъ по-интереснитЪ видове сж следнитЪ: 

ТНа!з сег! ву! Под. ззр. Еегй! папа! ЗисН. (9), Р!ег!з 
Кгиерег!з ЗЖаг. (47), Рагагдае гохе!апа Сг. (389), Гаш- 
р!дез Бое! са Г. (529), Зплег! п Е Низ ашегсиз ЗсЪИЕ. (718), 
Ме орз! | из рогсеПиз Г.. (761), Реегодоп ргозегртпа 
Ра!. (765), ЗЕ ацгориз Еаа! Г. (786), Огутопга уйгага 

“ Заг. (802), Брава Па агдеп па З< Е. (830), Агс|огп!з 
: 9 
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(Гагта) | -прагит Мйейег. (923), Гетоп!а Ба! сап!са 
Н. 8. (1019), Рег|взотепе саес! депа Сиро (1029), 
511 га пегуога Е. уаг. агдептасеае Н. 5. (1115), 

Си сока ааа 
ср. Аааа ра 

ВгуорН Па гар:г!си!а НЬ. уаг. десер!:г!сита НБ.. 
(1578), НагтрЕега у!г!дапа Ма!4. (1815), | цсегта 
у1гепз Г. у. | тптпаси!а а сЖаг. (1927), Амр! руга - 
еггорода Н. 5. (2042), Са!утпта д1Е1п!з Г. (2089), 
Са! утпга гарег? па Г. (2098), С! еорПапа ап!!! гг- 
и: п! НЬ. (2201), ЕптеНа ади!а!г!х НЬ. (2281), Асоп та 
ггапТта Епу. (2376), Тпа!росПпагез (Мсга) соттип!- 
гласша НЬ. (2422), Тпа!росНагез (М1сга) ригриг! па. 
НЬь. (2426), Аргоз!о!а ггр!азта Г. (2515), Риза 
деацга а Езр. (2519), Риза сопзопа Е. (2532), Аефа 
Гипезта Езр. (2661), Сутпагорнога оси!аг!з Сп. (2844), 
Содопта (Ер!!! га) а! ЬтосеПагта НЬ. (3110), Содопта 
(Ер! га) аппи! ага зсишгхе (3111), Содопа (Ер!!! га) 
рир Шагта НБ. (3112), Гагеп а пеБи!а а Тг. (3399), 
Тер!игос!| уз а рит! ПШа:а НЬ. (3658), Вар а р!стапа 
Сий. (3702), Бе/епта |ипагта з« МН. (3734), Н! пега 
реппагта Г. (3746), Воагл!а мпаео!!саг!а АрнН. (3899), 
СпорнНов маг! едага Пир. у. с! пБа!аг!аа МШ. (3948), 
СП! оерНпога ср дори БЬтсо!отапа Еицезз!. (4142) 
и др. 

При: опредЪлянето на Биговаае отъ групата. на Масго! е- 
р! дор!ега, както и на известна частъ отъ М сго!ер!-. 

„ дор ега, си служихъ главно съ добре опредБлената и поц- 
редена сбирка отъ чужди и наши видове пеперуди въ. 
Царския Ест. Исторически Музей, както и съ лите- 
ратурата по въпроса. СъмнителнитЪ видове. бидоха пров- 
рени отъ Г-нъ Д-ръ Ив. Бурешъ. Гол Ъма часть отъ 
М1сго!ер!дор!ета бидоха изпратени въ Британския 
Музей въ Лондонъ, гдЪто бидоха опредЪлени отъ спе- 
цалиста по М1!сго!ер!дор!ега Кавт. Е дтгачеа 
Меугт! с |. 

Тукъ дължа да изкажа най-голЪмата си реда 
на Гнъ Дръ Ив. Бурешъ за оказаното ми отъ него 
съдЪйствие, както и на Г-нъ Кар!. РР: Прр Сгауез за 
голбмото му съдЪйствие при опредБлянето изпратенитЪ въ. 
Лондонъ пеперуди. 

- 

Сем. РарШошдае. 

1. Рар По родайпиз Г. |. СрЪща се доста често 
въ околноститБ на града. Уловенъ е единъ екземпляръ отъ 
Н. В. Царь Фердинандъ 1, на 4.МП. 1911 година на Царю- 
вецъ. Около Преображенския манастиръ го срЪщахъ често 
на 23--27. УП. и 7-8. МШ. 1928 година. Събиралъ го е и 
Орловъ въ околноститЪ на града презъ лЪтото на 1923 година. 
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2. Рар По тасПпаоп Г. |4. Като предшествуващия 
видъ. По Царювецъ 7. У. 1911 и при манастира СвЪта Троица 
на 14. МШ. 1917 ловенъ отъ Н. В. Царь Фердинандъ 1. Хва- 
нахъ сжщо единъ екземпляръ“ на Трапезица на 13. У1. 1928 г. 

ЗП Па15 септвуг Соа: Еегд папа: з5Нсп. (95 Този 
видъ е билъ откритъ за северна България отъ Н. В. Царь 
Фердинандъ именно въ Търново и то не въ типичната форма, 
а въ новъ неинъ подвидъ, който е билъ проученъ и описанъ 
отъ ентомолога 911 сПе! на името на откривателя му 55р. 
Регд! папа! 5НсП. Ловихъ прЪсни екземпляри въ Преобра- 
женския манастиръ на 10. У!. 1928 година и въ манастира 
СвЪта Троица на 11. МУ. 1928. 

4. ТПа!5 ро!укхепа З<НН. ПО. Понеже този видъ 
хвърчи рано напролЪть то лично азъ не съмъ го събиралъ. 
Обаче, въ голбмо количество екземпляри е съхраненъ въ 
сбирката на мжюжката гимназия въ Търново. Събиралъ го е 
и Орловъ презъ пролЪтьта 1923 година. 

5. Рагпаз! из папетоз!пае Г. |36) Доста често при 
Преображенския манастиръ на 9. МУ. 1918 и при манастира 
СвЪта Троица на 11. У|. 1928. : 

Сем. Репдае. 

6. Арогта сга!аеа! Г. 38. Надъ Преображенския 
манастиръ по билото на „Картала“ 10. У1|. 1928. : 

7. Рег!з Бгазз!сае Г. (45). Хванахъ 2 екземпляри 
при Преображенския манастиръ на 24. УП. и 9. УШ. 1928. 

В. Р!ег!з Кгиерег Жаг. (47. До скоро този запад- 
ноазиатски видъ, който е доста рЪдъкъ въ Гърция и южна 
Тракия, бъЪше известенъ като голбма рЪдкость отъ нЪколко 
пункта въ Южна България, а именно отъ ЦентралнитЪ Ро- 

„ допи при с. Дорково и отъ Сливенъ, като това последно 
находище се смъташе за най-северенъ пунктъ на разпро- 

„ странението на този видъ въ Европа. Съ намирането. отъ 
„ менъ на единъ съвсемъ пресенъ ф екземпляръ отъ второто 
лътно, поколение на 9. УШ 1828 при Преображенския ма- 
настиръ, търновския Дервентъ, като единствено находище на 
северъ отъ Стара планина, стана най-северния пунктъ на 
разпространението на този видъ въ Европа. Тази находка е 
интересна и въ друго отношение. Тя характеризира тър- 

„ новския Дервентъ като едно много интересно находище, 
което, макаръ и на северъ отъ Стара планина, е запазило 
условия благоприятни за сжществуването на нЪкои ориен- 
 талски видове като въпросния. Хванатиятъ екземпляръ остана 
единственъ. Въпреки всичкото си старание на следующата 
1929 година не можахъ да открия новъ екземпляръ. Това 
свипетелствува само за голъмгта рЪдкость на вида тукъ. 
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9. Р1ег!з гарае Г. |48;. Обикновена въ Преображенския 
манастиръ на 9. У|., 10. УШ. 1928 година. 

10. Ргег!з пар! Г. 52). Много обикновенъ въ Пре- 
ображенския манастиръ на 9. М!., 24. МП. и 9. МШ. 1928, мана- 
стира СвЪта Троица на 11. У!. 1928, Трапезица на 13. М1. 1928. 

1. Ртег!з дарПЯ!се Г. и уаг. БеШфсае О. |57) Обик-. 
новенъ при Преображенския манастиръ, 10. У1., 23. МП. и 
9. МШ. 1928, при манастира СвЪта Троица 11. У!. 1928. 

12. Ешсп!ое сагдат!пез Г. (69). Въ множество ек- 
земпляри събрани отъ Орловъ презъ лЪтото 1923 г., сжщо 
и въ сбирката на мжжката гимназия събрани отъ ученицитЪ 
презъ май и юний 1929 г. 

13. Гер! 1 та 51пар!з Г. |81. РЪдко въ Преопраж 
ския манастиръ 9. МШ. 1928. 

14. СоПаз Н1а!е Г. 198. Преображенския манастиръ 
9. УШ. 1928. < 

15. СоПаз едиза Е. 113). Много обикновена. Въ ма- 
настира СвЪта Троица на 14. УШ. 1917 отъ Н. В. Царь Фер- 
динандъ 1. Сжщо и отъ менъ въ Преображенския манастиръ 
на 10. М1., и 23. УП. 1928 г. Сжщо и аЬ. Пепсе НЬ. въ единъ 
екземпляръ надъ Преображенския манастиръ на 9. МШ. 1928. 

16. Сопор!ег!х гратп! Г. (124). При манастира СвЪта 
Троица на 14. УШ. 1917 Н. В. Царь Фердинандъ 1, сжшо и 
Орловъ презъ лЪтото 1923 г. 

Сем. ЧутрпаПдае. 

17. Ругате! 5 аа! апеа Г.. (152). Манастира СвЪта Троица 
1. М. 1928. Царювецъ 12. У|. 1928, Преображенски мана- 
стиръ на 24. УП. 1928. 

18. Ругате! 5 сагди! Г. (154). Обикновена. По Ца- 
рювецъ 7. УП. 1911 Н. В. Царь Фердинандъ 1, а отъ менъ 
при Преображенския манастиръ на 10. М. 1928 и при манас-. 
тира СвЪта Троица 11. У!. 2928. 

19. Мапезза |о Г. (156). Уловени въ околноститЬ на 
града 3 екземпляри отъ Орловъ презъ лЪтото 1923 год. 

20. Уапезза хап! Ноте!аз Езр. (160). Въ сбирката 
на мжжката гимназия видЪхь 4 екземпляри, събирани отъ 
ученици въ околноститЬ на града презъ М!. 1929 година. 

21. Мапезза ро! усп! огоз Г. (161). Събиранъ въ мно- 
жество екземпляри презъ лЪтото 1923 год. отъ Орловъ, сжщо 
и въ сбирката на мжжката гимназия, събирана отъ учени- 
цитЬ презъ М!. 1928 и 1929 год. 

22. Ро!удоп!а С. -- а!Бишт Г. (166). При манастира 
свЪта Троица на 14. УШ. 1917 и при Преображенския манастиръ 
на 4. УП. 1911 и 27. МП. 1913, сжщо уаг. Ви сртвоп, уловенъ 
отъ Н. В. Царь Фердинандъ 1. Уловихъ нЪколко екземпляра . 
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при Преображенския манастиръ на 10. У!., 24. УП. и 9. МШ. 
1928 година. 

23. Мейтаеа с пха Г. (177). При манастира СвЪта 
Троица на 11. М1. 1928. ; 

24. МеПЕаеа ТоеБе Кпосп. (180), Преображенски 
манастиръ 10. У1. и 9. УШ. 1928. 

25. МеПтаеа Яд! дута О. (185), При Търново 4 ек- 
земпляри ловени отъ Н. В. Царь Фердинандъ | на 23. У!. 1911, 
а отъ менъ на СвЪта гора на 12. У1. 1928 и Преображенския 
манастиръ на 9. УШ. 1828. 

26. Ме аеа а паШа Ко. (191). Около града уло- 
вени 2 екземпляри отъ Н. В. Царь Фердинандъ ! на 23.М1.1911. 
Сжщо Орловъ въ множество екземпляри презъ лЪтото на 
1923 година. 

27. Мей аевеа ашцгеШа ГЧск. (192). Видяхъ единъ ек- 
земпляръ отъ тоя рЪдъкъ видъ въ сбирката на мжжката 
гимназия, уловенъ отъ единъ ученикъ презъ М. въ околно- 

“ ститъЪ на града. : 
28. Агдупп! 5 ецрИгоз!пае |. (208), Три екзем- 

пляри въ сбирката на мжжкага гимназия, събирани отъ 
ученици презъ М!. 1929. 

29. Агдаупп!з Ата Г. (218). Доста обикновенъ въ окол- 
ноститЬ. При манастира СвЪта Троица уловенъ въ 4 екзем- 
пляри на 14. УШ. 1911 отъ Н. В. Царь Фердинандъ |, а отъ 
менъ при Преображенския манастиръ на 24. УП. и9. УШ. 1928. 

30. Агдупп! 5 Песаге Езр. (221). Сравнитилно рЪдка. 
Уловена въ 2 екземпляри на СвЪта гора на 12. М!. 1928, сжщо 

- и отъ Орловъ уловена въ околноститЬ на града презъ лЪ- 
тоте 1923 г. ае“ 

31. Агдупп! 5 Це ра сн. (223). Събирана отъ Н. В. 
Царь Фердинандъ |! въ манастира СвЪта Троица на 11.М1. 1911 
год. Сжщо азъ уловихъ 4 екземпляри въ Преображенския 
манастиръ на 9. МУ. и 24. УП. 1928 и при манастира СвЪта 
Троица на 11. М1!. 1928. 

32. Агдупп! 5 Гавнопта Г. (225). роррронта оби- 
кновенна въ всички обходени мЪста. Ловенъ на Царювецъ 
на 7. УП. 1911 отъ Н. В. Царь Фердинандъ |, а отъ менъ 
на сжщото мЪсто на 12. МУ. 1928, при Преображенския ма- 
настиръ и по „Картала“ на 10. МУ. 1928, манастира СвЪта 

Троица 1. М1. 1928, и Трапезица 13. У1. 1928. 

31. Агдупп!з ада!ата Г. (230). Уловенъ отъ Орловъ 
въ 4 екземпляри въ околноститЬ на града презъ лЪтото на 
1923 година. 

34. Агдаупп! 5 птоБе Г. уаг. ег!з5 Мед. (231). Уловени 
2 екземпляри отъ Н. В. Царь Фердинандъ Г при манастира 
СвЪта Троица на 24. МП. 1911, сжщо и отъ менъ на Трапе- 
зица на 13. М1. 1928. 
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35. Агдупп! в рар!тТа Г. (237). Ловена отъ Н. В. Царь 
Фердинандъ |! при Преображенския манастиръ на 4. УП. 1911 
и при манастира СвЪта Троица на 24. УП. 1911 и 14. МШ. 
1917, а отъ менъ при Преображенския манастиръ на 9. УШ. 
1926. Отъ маг. уаезпа Езр. 1 екз. при манастира СвЪта 
Троица на 14. УШ. 1917 отъ Н. В. Царь Фердинандъ Ги отъ 
менъ въ Преображенския манастиръ на 30. МГ. 1929 г. 

36. Агдупп! 5 рапдога З<с И, (240). Уловенъ единъ 
Ф екземпляръ въ манастира СвЪта Троица отъ Н. В. Царь 
Фердинандъ |! на 14. УШ. 1917. а отъ менъ при Преобра- 
женския манастиръ на 24. УП. и 8. УШ. 1928. 

37. Ме!апага?та да!а Неа Г. у. ргос! да Нрз!. (246) 
Доста обикновенъ видъ. Уловена въ 5 екземпляри на Царю- 
вецъ 7. УП. 1911 и при манастиря СвЪта. Троица на 23. УП. 
1911 отъ Н. В. Царь Фердинандъ, а отъ менъ при Преобра- 
женския манастаръ на 24. УП. 1928. ; 

38. Бавугиз сгсе Е. (340) -- Уловенъ въ 5 екзем- 
пляри при Преображенския манастиръ на 4. УП. 1911, при 
манастира СвЪта Троица ка 24. УП. 1911 стъ Н. В. Царь Фер- 
динандъ. 

39. Вагугиз Бг!зе!5 у. мафог ОБЩ. (343). - При 
Преображенския манастиръ, по билото на „Картала“ на 24. 
УП. и 8, УШ. 1928 въ голбмо количество. Сжщо така и при 
с. Арбанаси на 11. УШ. 1928. 

40. Завугиз аге Пиза Езр. (353) -- Доста обикно-. 
венъ при Преображенския манастиръ на 9. УШ. 1928 и 28. 
УП. 1929 год. : ди 

41. Бабугиз дгуаз с. (381) -- Доста често. При. 
манастира СвЪта Троица на 14. УШ. 1917 отъ Н. В. Царь 
Фердинандъ. Ловихъ го при Преображенския манастиръ на 
24. УШ. и 9. УШ. 1928, както и на 30. УП. 1929. 

“42. Рагагае аедег?та Г. уаг. едег!4ез Жаг. (395). 
-- Хванахъ при Преображенския пасива, единъ вече 
старъ екземпляръ на 30. УП. 1929. 

43. Рагагае гохе!апа Сг. (383). -- Един екзем- 
пляръ отъ този типиченъ ориенталски видъ е билъ уловенъ 
при Преображенския манастиръ на 7. УП. 1911 отъ Н. В. 
Царь Фердинандъ 1. Презъ нЪколкото си екскурзии въ поме- 
натото мЪсто не можахъ да уловя екземпляръ отъ тоя видъ. 

44. Рагагае тедаега Г. (390) -- Много обикновенъ 
Преображенски оре 24. УП. 1928 и Присовски. бен, 
8. Х. 1929. 

45. Рагагае тпаега Г. (392) - Като предшеству- 
ващия видъ. Уловенъ отъ. Н. НедЪлковъ при града на 26. 
МП. 1906. Азъ го ловихъ по СвЪта гора на 12. У1. 1928, при 
Преображенския манастиръ на 23. УП. и9. УШ. 1928. : 
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46. АрПпапсориз ПурегапЕиз Г. (401) - НЪколко 
екземпляри въ сбирката на мжжката гимназия, събирани 
отъ ученицитЪ презъ У1. 1929 год. ; 

47. Ер пер!Не!е |иг! па Г. (402) - Най обикновен- 
ния видъ отъ подсемейството оабуппае. Ловенъ въ множе- 
ство екземпляри отъ Н. В. Царь Фердинандъ | при Тър- 
ново на 24. М1!. 1911, Преображенския манастиръ 4. УП. 1911, ма- 

- настира СвЪта Тройца 14. УШ. 1917. Сжщо и азъ го събирахъ 
при Преображенския манастиръ на 10. У!., 24. МП. и9.МШ. 1928., 
по СвЪта гора на 12. У1. 1928., при манастиря СвЪта Троица 
на 11. У1. 1928. : 

48. Ер! перНе!е Е 1 Нопиз Г. (422) -- Хванахъ единъ 
екземпляръ при Преображенския манастиръ на 9. УШ. 1928. 

49. СоепопутрНна агсапта |. (438) -- Хванахъ 1 
екземпляръ по СвЪта Гора на 12. М1. 1928. 

50. СоепопутрНа ратр из Г. (440).--Много обик- 
новенъ Преображенски манастиръ 9.М1., 23.МП., 9.МШ. 1928., прис. 
БЪляковецъ 22. МП. 1928, манастира Св Ъта Троица на 11. М!|. 1928. 

Сем. Егусиидае. 

51. ЧетеоБтиз |ис!па Г. (451) - Въ околноститЪ 
на града хванати 2 екземпляри отъ Орловъ презъ лЪтото 

- 1923 година. 

Сем. Гусаепдае.. 

52. ТНес!а м-а|Бит Кпосп. (461) - Хванатъ единъ. 
мжжки екземпляръ въ околноститЬ на града отъ Орловъ 
презъ лЪтото 1923 година. 

53. Тпес!а 111с!з Езр. (464) -- Доста обикновенъ. 
Преображенски манастиръ 10 У1. 1928 и манастира СвЪта 
Троица 11. У1. 1928. ; 
“54. ТПес!а асастае Е. (465) - Преображенски ма- 

настиръ 10. МГ. 1928 и при манастира СвЪта Троица на 11. 
м. 1928. 

55. Тпес!а ргипг Г. (466) - Единъ женски екзем- 
пляръ отъ тоя сравнително рЪдъкъ видъ е хванатъ отъ Ор- 
ловъ въ околноститъ на града презъ лЪтото 1923 година. 

56. СаПорйгуз гиБт Г. (476)-При манастира СвЪта 
Троица 1. М1. 1928. 

57. СпгузорНнапиз рН! аеаз Г. аБ. саегШшеорипсвага 
Заг. (512). Въ лозята 8. Х. 1929. Сжщо и отъ Орловъ презъ 
1923 година. : ра 

г 58. СпгузорНапиз дог! 1з Нот. (513), -- Единъ ек- 
земпляръ при Преображенския манастиръ на 28. УП. 1929. 
Сжщо отъ Орловъ презъ лЪтото 1923 година. 

59. Гапр! дез Бое! сив Г. (529). -- Единъ екзем- 
пляръ отъ този тропически и много рЪдъкъ въ България 
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видъ хванахъ при Преображенския манастиръ на 8. УШ. 1628. 
година. : 

60. Гусаепа ага?тайез Ра. (540). Два екземпляри 
хваналъ Н. НедЪлковъ при града на 26. У!. 1906 год. 

61. Г усаепа агдиз Г. (543). Въ изобилие прЪзъ цЪ- 
лия лЪтенъ сезонъ и въ всички обходени пунктове. | 

62. | усаепа ог!оп Ра. (574). - При Преобра- 
женския манастиръ на 10. МГ. 1928 г. 

63. | усаепа аз! гагс!е Ваз!г. И деп. аез!. са! 1 да вей 
(589).--Като предшествуващия вицъ но въ по-малко количество. 

4. Гусаепа ап егоз Нгг. (596). - Манастира СвЪта 
Троица 11. М1. 1928 и Преса ела манастиръ 28. ми. 
1929 година. 

65. Гусаепа |сагиз Кой. (604) --  Обикновенъ презъ.: 
цЪлия лЪтенъ сезонъ по всички обходени м ста. 

66. Гусаепа те! еадег Езр. (611). - НЪколко мжжки 
екземпляри при Преображенския. манастиръ на 8. МШ. 1928 
и 30. МП. 1929 год. 

67. | усаепа Бейагдиз Вон. (613). - Отъ Н. НедЪлковъ 
при града 26. УП. 1906 година. Събрахъ множество екзем- 
пляри при Преображенския манастиръ на10. М!., 23. УП., 9. УШ., 
1928 и на 30. МП. 1929, както и при манастира СвЪта Троица на 
11, М. 1928. 

68. Гусаепа сог!доп Рода. (614). - При Преобра- 
женския манастиръ 5 и 2 Ф Ф екземпляри на 9. МШ. 1928. 

69. | усаепа адтегиз Езр. (619). -- Два екземпляри 
„ хванати при Преображенския манастиръ на 8. УШ. 1928 г. 

70. Гусаепа суШагиз КоК. аБ. дДитиз. (638). -- Съби- 
рань въ 4 екземпляри отъ Орловъ презъ пролЪтьта 1923 г. 
вь околноститБ на града. 

71. Суап! г15 ага! о! из Г. (650). -- Хванатъ въ единъ 
екземпляръ при Преображенския манастиръ на 2. УШ. 1912 г. 
отъ г-нъ Д.рь Ив. Бурешъ. 

Сем. Незрегпдае. 

72. АЕораеа ЕНацтаз Ншп. (Науа Вгйпп), (662). -- 
Единъ екземпляръ хванатъ отъ Орловъ презъ лЪтото 1923 г. 
въ околноститЪ на града. < 

73. Апа!адез соштпта Г. (670). - Преображенския 
манастиръ 8. УШ. 1928 година 2 екземпляра. 

74. Аида! адез зПуапиз Езр. (671). - Пргеображен- 
ския манастиръ 9. М1. 1928, манастира СвЪта Троица 11. У!. 
1928, Св. гора 12. М1. 1928 г. 

75. Сагснагойиз а! сеае Езр. (686). - При Преобра- 
женския манастиръ 9. УШ. 1928 г. 
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76. Сагснагодиз а еае НЬ. (687). -- По често 
отъ предшествуващия. При Преображенския манастиръ 9. УШ. 
1928 год. 

77. Незрег!га 51дае Езр, (693). -- Хванахъ три ек- 
земпляри при манастира свЪта Троица на ШЕ М. 1928 и на 
Св. гора на 12. У!. 1928 год. 

. 78. Незрегта огь ег НБ. (699). - Доста често при 
Преображенския манастиръ на 10. У1. и 8, УШ. 1928 и при. 
манастира Св. Троица на 11. М1. 1928 год. 

79. Незрепа та! мае Г.. (709). - Обикновенъ видъ. При 
Преображенския манастиръ на 9. УШ. 1928 и 30. УП. 1929 год. 

80. Тнапаоз Еадез Г. (713). - Въ множество екзем- 
пляри събиранъ отъ Орловъ презъ лБтото 1923 година въ 
околноститЪ на града. ; 

Сем. Зрататдае. 

-81. ЗтпегрпЕНиз ашегсиз ЗсПИЕ. (718). -- Единъ ек- 
земпляръ отъ този ориенталски видъ констатирахъ въ сбир- 

. ката на мжжката гимназия. Хванатъ е въ околноститЪ на 

града презъ М1. 1929 год. . 
82. Бпегп#Низ осеПайа Г. (726) - > Два екзем- 

пляри видяхъ въ сбирката на мжжката гимназия, ловени отъ 
ученици въ околноститЬ на града презъ УМ. 1928 година. 

83. Зтмегрп! Низ НШНае Г. (730) -- Единъ екзем- 
пляръ хванахъ на лампа въ Преображенския манастиръ на 
30. УП. 1929 година. 

84. Пе!ерпНа ецГогЬтае Г. (749) -- Доста често 
идва на лампа въ Преображенския манастиръ на 30. УП. 1929. 

82. Пе!ерпПа Ппеаба Пуогп!са Езр. (752) 
Преображенски манастиръ на лампа 29. УП. 1929 год. 

86. МегорзПиз рогсеПиз Г. (261) - Два екзем- 
пляри отъ този доста рЪдъкъ за България видъ видяхъ въ 
сбирката на мжюката гимназия, ловени отъ ученици презъ 
М. 1929 година въ околноститЪ на града. 

87. Рьегодоп ргозегр! па Ра. (765).-Много рЪдъкъ 
видъ. Единъ екземпляръ констатирахъ въ сбирката на мжж- 
ката гимназия. Хванатъ е презъ М1. 1929 година по север- 
нитЪ склонове на „Гарга Баиръ“. : 

88. Масгода!озза зеПавагит Г. (767) - Обикно- 
венъ въ всички обходени мЪста и презъ цЪлия сезонъ. 
Преображенски манастиръ 24. УП. 1928 година. 

89. Нетаг!а Рис Рогпт!з Г. (771) -- Два екземпляри 
видяхъ въ сбирката на мжжката гимназия събирани въ 
околноститЬ на града отъ ученици презъ МУ. 1929 година. 
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Сем. НогодопИдае. 

90. ЗЕацгориз Таа! Г. (786) - Само единъ екзем- 
пляръ отъ този видъ хванахъ на свЪтлината на лампата въ 
Преображенския манастиръ на 26. УП. 1928 година. < 

91. Ехаегева ит! ЗМ. (789). -- Два екземпляри 
хванати отъ Орловъ въ околноститЬ на града презъ лЪтОто 
на 1923 година. 

92. Пгутоп!а у| Е аба ЗЕаг. (802).--Единъ екземпляръ 
хванахъ въ Преображенския манастиръ на лампа на 31. УП. 
1929 г. Видътъ е мого рЪдъкъ за България. До сега е из- 
вестенъ само отъ Бургасъ (Чорб.). Общото му разпростра- 
нение обхваща Крайна на Балкански П-въ и Таурусъ въ 
Мала Азия. Ориенталски елементъ въ фауната на България- 

93. зрагаПа агдепЕ! па з<«ШН. (830). -- Три екзем- 
пляри отъ този оринталски видъ хванахъ на свЪтлината на 
лампата въ Преображенския са еоре на 8. УШ. 1928 г. и 
30. и 31. МП. 1929 год.. 

Сем. Гутап! г пдае. 

94. Нуродутпа тог!о Г. (879). --Обикновенъ видъ- 
Хвърчи въ голбмо множество деня по цвЪтиститЬ поляни. 

Ловихъ го въ множаство екземпляри при манастира СвЪта 
Троица на 11. У1. 1928 и по СвЪта гора на 12. У1. 1928 година. 

95. Агсвогп?з (Гаг!а) Г-прагит Мйейег (923). - 
Единъ екземпляръ уловихъ на свЪтлината въ Преображен- 

„ ския манастиръ на 26. УП. 1928. : 
96. Тутап! гга д!5раг Г. (929).--Явяваше се въ доста 

голБбмо количество по свътлината на лампата ми въ Прео- 
. браженския манастиръ на 24. УП. и 9. УШ. 1928 год. Обаче 
„въ още по-гголЪмо количество се срЪщаше и деня ча 27. УП. - 
- 2. МШ. 1928 година и то въ мжжки екземпляри, които 
непрестанно и то масово облитаха главно около мрежата 
ми, привличани може би отъ цвЪта й или отъ вЪроятната 
миризма оставена отъ другитЪ уловени пеперуди. Облитаха 
сжщо дрЪхитЬ и главно лицето и голата часть на ржцетЪ ми. 

Сем. | аз1осатр!дае. 

97. Ма!асозота пешзЕ ит Г. (956). -- Уловенъ 
въ множество екземпляри презь лЪтото 1923 година отъ 
Орловъ. 

98. Масго! Ну!асга гиБт Г. (982).--Видбхъ 2 мжжки 
и единъ женски екземпляри въ сбирката на мжжката гим- 
назия, събирани отъ ученици въ околноститЪ на града. . 

98. Саз!горасНна ацегс! о Па Г. (998). -- Уловенъ 1 . 
екземпляръ при града на 24. М!. 1911 година отъ Н. В. Шарь. 
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- Фердинандъ 1. Събиранъ е и отъ Орловъ въ 2 екземпляри 
презъ лЪтото на 1923 година. 

Одопез! 15 ргип! Г. (1000) -- Единъ екземпляръ хва- 
нахъ на свЪтлина въ Преображенския манастиръ на. 
9. УШ. 1928 година. : 

Сем. Гетопидае. 

100. Г етоп!а Ба! сап!са Н. 3. (1019). -- Единъ женски 
екземпляръ отъ този много рЪдъкъ въ България ориенталски 
видъ хванахъ на свЪтлина въ мЪстностьта Селифоръ на 
7. Х. 1929 година. : 

Сем. Зайигп!дае. 

101. Регрзотепа саест депа Кир!до (1029). -- Единъ 
съвсемъ прЪсенъ мжжки екземпляръ отъ този много красивъ 

. ориенталски видъ хванахъ на свЪтлина на 8. Х. 1929 въ 
Дервента. 

102. заЕцгп!а руг! зсъ Е. (1034). -- Обикновена пе- 
перуда въ града и околноститЪ. Лично не съмъ я събиралъ, 
но видЪхъ единъ токущо какавидиралъ екземпляръ при- 
бранъ отъ единъ монахъ въ Преображенския манастиръ. Въ 
два екземпляра е хваната отъ Орловъ въ околноститЬ на 
града пръ М1. 1923 година. 

103. завигпта рауопта Г. (1037) -- Ецинъ женски 
екземпляръ уловенъ около града отъ Орловъ прелъ лЪтото 
на 1923 година. 

Сем. Тпупапдае. 

104. Тнуг! з Репез: геПа 5с. (1059).--Уловенъ единъ 
екземпляръ при Преображенския манастиръ на 8. УШ. 1928 г. 

Сем. Нос: шдае. 

105 Асгоп! с а р5! Г. 1090. -- Единъ екземпляръ 
„въ Преображенския манастиръ на 26. УП. 1928 година и мно- 
жество други 27. УП. -- 2. уш 1929. 

< 106. Асгоп! сва гит!с15 Г. (1102) -- Доста обикно- 
венъ. Събиранъ оть менъ въ Преображенския манастиръ на 
24. УП. 1928 и 27. МП. -- 3. УШ. 1929 година. 

107. Сгап!орНога Идиз!г! Т. |1107).--Доста рЪдъкъ 
видъ. Хванахъ единъ екземпляръ при Преображенския ма- 

- настиръ на 26. уП. 1928 година. До сега е известенъ само отъ 

Сливенъ. 
108. 51 пи га пегуоза уаг. агдеп: асеа Н. 3. (1115). 

Въ Преображенския манастиръ уловихъ на свЪътлина 1 екзем- 
пляръ на 8. МШ. 1928 и „ другъ единъ на 2 УШ. 1929 година. 
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109. Ааго 3 ргопиБа Г. (1152). - Три екземпляри 
констатирахъ въ сбирката на мжжката гимназия, събирани 
отъ ученици въ околноститЬ на града. | 

110. Ваго в С-пгагит Г. (1315). - Два екземпляри 
хванахъ на свътлина въ Преображенския манастиръ на 8 и 
9. УШ. 1928 год. 

111. Ааго 15 ри!г!в Г. (1346). - Уловихъ два екзем- 
пляри на свБтлина въ Преображенския манастиръ на 24. УП. 
1928 и други два на 2. УШ. 1929 година. ; 

112. Ваго 15 ехсГгата!оп!з. Г. (1349) - Въ го. 
лЪмо множество се явяваше на свътлината на лампата ми 
въ Преображенския манастиръ на 26. УП. 1928 год., както и 
между тунелитБ и гарата на 11. УШ. 1928 година. 

113. Ааго!:!5 урз оп Кой. (1399). -- Два екземпляри 
хванахъ въ Преображенския манастиръ на 9. УШ. 1928 год. 

114. Адго! 15 зедебицит з«Н. (1400), -- Въ мно- 
жество екземпляри на свЪтлината на лампата на 26. УП. и 
9. УШ. 1928 година. 

115. Наго:15 зацсга НБ. (1402). -- Четири екзем- 
пляри уловихъ на свЪтлина на Царювецъ 12. У!. 1928 и въ 
Преображенския манастиръ на 8. УШ. 1928 година. 

116. Ааго! 15 сгазза НЬ. (1405). -- Събранъ отъ 
Оловъ въ два екземпляри въ околноститБ на града презъ 
лЪтото на 1929 година. даа 

< 117. Ер пецгопга роршаг!з Е. (1439). -- Четири 
екземпляри хванахъ на свЪтлина въ мЪстностьта Селифоръ 
на 7. Х. 1929 год. 

118. Матез! га оегасеае Г. (1464). - Въ голБмо 
множество се явяваше на свЪтлината на лампата ми въ Пре- 
ображенския манастиръ на 9. УШ. 1928 год. 

119. Матез! га деп! <гае ВК. 1466. - Единъ екзем- 
пляръ хванахъ въ Преображенския манастиръ на 10. У!. 
1928 год. Събиранъ е и отъ Орловъ презь лЪтото 1923 г. 
въ околноститЬ на града. 

120. Мамтез!га Ег! Го! Кос. (1477). -- Явяваше се 
въ множество екземпляри на свЪтлина въ Преображенския 
манастиръ на 26. УП. и 8. УШ. 1928 година. 

121. Ма:ез! га сПг!зогопа Вп. (1513). - Преобра- 
женски манастиръ 1 екземпляръ на 26. УП. 1928, а множество 
на 3. УШ. 1929 година. 

122. Мат ез! га зегепа Е. (1514). - Единъ екзем- 
пляръ хванахъ на свътлина въ Преображенския манастиръ 
на 26. УП. 1928 год, а въ множество екземпляри на 27. УП. 
-- 3. УШ. 1929 година. : : 

123. Пап: Ноесга сисиБай ез. (Куога 5 бп) 
(1552). - Въ Търново между тунелитЬ и гарата -хванахъ: 
единь екземпляръ на свътлина на 12. УШ. 1928 г. 
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. 124. Вгуор! а гар:г! си|а НО. уаг. десершсша ПЬ. 
(1578). -- Отъ този рЪдъкъ въ България вариететъ, който до 
сега бЪ известенъ само оть Бургасъ и Сливенъ, хванахъ 
4 екземпляри на свЪтглина въ Преображенския манастиръ 
на 27. МП. - 3. УШ. 1929 година. : 3 

125. Вгуор! а а!дае Е. (1592). - Два екземпляри 
хванахъ въ Преображенския манастиръ на 8 и 9. УШ. 1928 г. 
и нЪколко други на 27. УП. - 3. МШ. 1929 година. 

126. Вгуорй Па тига 5 Еогз!. (1599) - Единъ ек- 
земпляръ въ Преображенския манастиръ на <-. УШ. 1928 г. 

127. Ер! взета а! ашс! па Езр. аБ. Еегатпа ЗХаг. (1737).-- 
Въ два екземпляри на свЪтлина 8. Х. 1929 въ Дервента и два 
други екземпляри презъ сжщата нощь на Царювецъ при 
туристическия домъ. : 

# 128. Ер! зета зсопасеа!) Езр. (1741) - Единъ 
мжжки екземпл. отъ този новъ за България видъ е билъ 
уловенъ отъ Орловъ презъ лЪтото на 1923 година въ окол- 
ноститЬ на Търново. Разпространенъ е въ Мала Азия (ю. 3.), 
Понтусъ, Австрия, Унгария, срЪдна и северна Италия и южна 
Франция. ВЪроятно ориенталско-понтийски елементъ въ фа- 
уната на България. 

129. Аштосоп?та саес! маси!а Е. (1767). Единъ 
прЪсенъ женски екземпляръ уловенъ на свътлина въ Дер- 
вента на 8. Х. 1929 год. ; 

130. МъзеНна Ь|тпаси!оза Г. (1810) - Въ мЪст- 
ностьта Селифоръ 7. Х. 1929 на свътлина единъ екземпляръ. 

131. СНаг!р:ега у! г! дапа Маш. (1915). -- Пре- 
ображенски манастиръ, 30. УП. 1929 год, 1 екземпляръ. 

132. Прргегуа!а зсаБг!изси!а Г. (1827) -- Въ 
околноститЬ на града отъ Орловъ презъ лЪтото 1923 год. 
2 екземпляри. 

133. СНоап: На Нурег!ст Е. (1843) -- Като пред- 
шествуващия видъ единъ екземпляръ. 

## 134. Ро!урПпаеп!5 зиБзег! сага Н. 5. (1851). - 
Отъ този новъ както за фауната на България тъй и изобщо 
на Европа видъ е уловенъ единъ добре запазенъ екземпляръ 
отъ Орловъ въ околноститЬ, на града. Розпространенъ е въ 
О-въ Родосъ, Таурусъ и Понтусъ. Ориенталско-понтийски 
елементъ въ фауната на България. | : 

235. Нудгоес а пс Жапз ВК. (1877) -- Преобра- 
женски манастиръ 8. МШ. 1928 година, единъ екземпляръ на 

„ свътлина. 
„136. Сог па осПпгасеа НЬ. (1887) - Единъ екзем- 

пляръ въ околноститЬ на града презъ лЪтото 1923 година 

отъ Орловъ. : 

1) НовитЬ видове за България сж означени съ знака “ поста- 
венъ предъ името на вида, а новитЬ за Европа съ знака Жж: 
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137 Цисегта умепз: Е маг: Чптасийава гг. 
1927) -- Уловихъ единъ екземпляръ на свЪтлина въ Прео- 
браженския манастиръ на 26. УП. 1928 година. 

« 138 Гецсапта оБзо!е а НЬ. (1936) - Новъ за 
фауната на България видъ. Единъ екземпляръ хванахъ на 
свътлина въ Преображенския манастиръ на 9. УШ. 1928 год. 
Разпространенъ е въ Централна Европа, южна Скандинавия, 
централна и северна Италия, Корсика, северо-западната часть 
на Балканския полуостровъ, южна и северо-западна Русия и 
до централна Азия, Въ всички тия находища се явява изобщо 

като рЪдъкъ видъ, а това е една отъ причинитЪ, поради 
която не е билъ откритъ до сега въ България. Явява се въ 
едно поколение презъ годината. Зимува като гжсеница въ 
възрастно състояние, която какавидира на пролЪтъ, за да. 
изхвръкне къмъ срЪдата на лЪтото. 

139. Гешцсапта Г-а Бит Г. (1954) -- Единъ екзем- 
пляръ уловенъ отъ Орловъ въ околноститЬ на града презъ 
лЪтото 1923 година. | : 

140. Гецсапта у1веШтпа НЬ. |1961| - Въ множество 
е аеишнарие на свътлина въ Преображенския манастира на 
24. МП. МШ. 1928 година. 

141. БЕ ат рипсба Е. (1966) Сжщо въ го- 
лЪмо количество по свътлината на лампата въ Търново и въ 
Преображенския манастиръ на 10. М. 24. и 26. УП. и на 
8. и 9 УШ. 1928 година. 

с 142. Гепсап?та |уПагдуг?а Езр. (1967) -- Уловикъ 
два екземпляри въ Преображенския маностивъ на свътлина 
на 8. УШ. 1928 година. 

142. Гецсапта Еигса Г. (1969) -- Сравнително, по-. 
рЪдъкъ отъ предшествуващитЪ два вида. Хванахъ два екзем- 
пляри по свътлина въ Търново между тунелитЪ и гарата на 
1. УШ. 1928 година. 

143. Сгаттезта г агатт!са Но. (1986) -- Два 
екземпляри хванати отъ Орловъ въ околноститЬ на града 
презъ лЪтото 1923 година. 

144. Сагадг! па ехтача НБЬ. (1990) -- Въ голЪмо 
множество идваха по свЪтлината на лампата ми въ Пре- 
ображенския манастиръ на 26. УП. и 8. УШ. 1928 и 27. УП.-- 
3. УШ. 1928 година. 

145. Сагадг! па а!51 пез Зъзртт: (2017) -- Много по- 
рЪъдко отъ предшествуващия видъ. Единъ екземпляръ въ Пре- 
ображенския манастиръ на 9. УШ. 1928 година. 

146. Атр!Труга ег!оройда Н. 5. |2042)| - Западно- 
азиатски видъ който въ България е доста рЪдъкъ и има 
тукъ западната граница на разпространението си за Европа. 
Единъ екземпляръ хванахъ на свътлина въ Преображенския 
манастиръ на 9. УШ. 1928 година. За България е известенъ- 
още отъ Сливенъ. 
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147. Атмр.труга ругат!Чдеа Г. (2054) -- Уловени 
два екземпляри презъ лБтото на 1923 година въ околноститЪ 
на града отъ Орловъ. 

148. Са! утпта ругаПпа Мем. (2087). Като пред- 
шесгвуващия видъ единъ екземпляръ. 
149. Са! утптга А1Е #1 п!5 Г. уаг. соп ! п!з НЬ. (2089)-- 

Отъ този ориерталски видъ хванахъ единъ екземпляръ на 
свЪтлина въ Преображенския манастиръ на 30. УП. 1929 г. 
Известна е отъ Сливенъ и Али-Ботушъ (Гул.). 

150. Са!утпта ггарегз па Г. (2098) - Заедно съ 
“ предшествуващия видъ хванахъ 6 екземпляри. 

151. Са! оса пра ехо!еба Г. (2181). - Една вече 
- възрастна гжсеница отъ този видъ намЪрихъ на 10. М. 

1928 година при пещерата надъ Преображенския манастиръ. 
Безъ да се храни по-вече тя се зарови въ пръсть и хриса- 
лидира на 14. У1., а пеперудата изхвръкна на 29. УШ. 1929 г. 
“152. Са!орпазта сазга Вкн. (2194) -- Хванахъ единъ 

екземпляръ на свЪтлина въ Преображенския манастиръ. на 
26. УП. 1929 година. 

153. СГеорпапа апиг и п;! НЬ. (2201) - При посе 
щението на Търново Н. Недълковъ е уловилъ единъ екзем- 
пляръ на 26. УШ. 1906 година. 

154. СисиШа уегБазст Г. (2221). - Уловени: единъ 
екземпляръ отъ Орловъ презъ лЪтото 1923 год. : 

155. СисиПНа итБга! | са Г. (2245) - Единъ екзем- 
пляръ хванахъ въ Преображенския манастиръ на свЪтлина 
на 9МШ. 1928, а другъ на 29.УП. 1929 г. 

156. ЕпгеПа ади!а#г!х НЬ. (2281)--Доста често се явя: 
ваше по свЪтлината на лампата въ Преображенския манастиръ 
на 24. УП. и 8. УШ. 1928 г., както и на 27.УП.-2МШ. 1929 г. . 

. 1597. НеПо: НА! з д1рзасеа Г. (2321) - Доста обикно- 
венъ по свЪтлината на лампата въ Преображенския мана- 

- стиръ на 27. М1.--2уш 1929 г. 
158. НеПо! 15 зсигоза 5СВИЕ. (2323) - ера пред- 

шествуващия видъ и заедно съ него въ. Преображенския. 
манастиръ. 

с 159. НеПо: 1 в ре Та ега зсъ Е. (2325)--Сжщо доста 
„ обикновенъ. Събирахъ го въ доста екземпляри въ Преобра- 
женския манастиръ на 10.М1. и 26.МП. 928 г., както и на 27.М1П. 
-2.УШ. 1929 г. Сжщо и на Царювецъ на 12М1. 1928 г. на 
свЪтлина. ( 

160. НеПо! 15 агли!дега НЬ. (2326)--Много по-редко 
явление отъ предшествуващия видъ. Единъ екземпляръ уло: 
вихъ въ Преображенския манастиръ на 8.УШ. 1928 г. 

161. Асоп а цгап!а Епу. (2376) - Този типиченъ 
орйенталски видъ има западната си граница на разпростра- 
нение въ югоизточна България, кждето е сравнително голбма 
рЪдкость. За България бЪше известенъ само отъ Сливенъ и 
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Бургасъ (Чорб.) Уловихъ единъ много добре запазенъ прЪ- 
сенъ екземпляръ на свЪтлина въ Преображенския манастиръ 
на 31.МП. 1929 г. : 

162. Асоп! а | ис! да Ншп (2378) -- Доста обикновенъ 
видъ на свЪтлина въ Преображенския манастиръ на 10.М1., 
24. МП., 9МШ. 1928 г., както и на 27.МП. -2.МШ. 1929 г. Сжщо 
и на Царювецъ на 12.М1. 1928 г. ; 

163. Асоп а | исЕ поза Езр. (2380) -- Въ голбмо мно- 
жество по свЪтлината на лампата заедно съ предшествующия 
видъ. 

# 164. Тва! росПпагез ройдгатта Пир. (2414) - 
Новъ видъ за пеперудната фауна въ България. Уловихъ три. 
екземпляри на свЪтлина въ Преображенския манастиръ на 
7.М1., на 8. и 9УШ. 1928 г. и други още петь екземпляри на 
27.М1.--2.УШ. 1929 г. Освенъ това при преглеждането на съ- 
брания отъ менъ материалъ отъ Кресненското дефиле и БЪ- 
ласица планина събирани презъ М!. 1929 г., констатирахъ още 
петь екземпляри отъ тия находища. Общото разпространение 
на вида обхваща изобщо южна Европа, Далмация, централна 
Италия, южна Франция, Андалузия въ южна Испания, севърна 
Африка, (Мароко, Алжиръ), Сирия, Таурусъ, Армения, южна 
Русия, Фергана. По всЪка вБроятность видътъ е медитерано- 
понтийски елементъ въ фауната на България. 

165. ТНа!росПагез сот тип! пт аси!а НЬ. (2422)-- 
Сравнително редъкъ видъ. Единъ екземпляръ хванахъ на 
свъЪтлина въ Преображенския манастиръ на 8.УШ. 1928 г. и 

- други два екзампляри на 29.УП. 1929 г. | 
166. Тна!росНагез ригриг!па НЬ. (2426)--Сравни-| 

телно по-обикновенъ отъ предшествующия видъ. Преобра- 
женски манастиръ 8МШ. 1928 г. и 28У1П. 1929 г., Търново 
между тунелитЪ и гарата на свЪтлина на 11.МШ. 1928 год. 

- 167. Егаз: гга оБП:егаба КБг. (2455)--Единъ екзем- 
пляръ хванахъ въ Преображенския манастиръ на 28.МП. 1929. 

168. ЕптеПа гаБеайз 3с. (2490) - Много обик- . 
новенъ видъ. Въ голбмо множество идваше на свЪтлината 
на лампата въ Преображенския манастиръ на 9.М1., 26.УП. и 
9УШ. 1928 г., както и на 27.УП1.--2.МШ. 1929 година. Сжщо и. 
въ Търново между тунелитЪ и гарата на 11.УШ. 1928 г. Ло- 
вена и отъ Н. НедЪлковъ нъ 26.МП. 1906 г. 

169. Мегороп!а КоеКег!! 2) апа НЬ. (2493) - Два 
екземпляри на свЪтлина въ Преображенския манастиръ на 
24. МП. 1928 г. | 

Сем. Опадг! тпае. | 

170. АБгозо!а +г!р!азта Г. (2515). - Два екзем-. 
пляри хванахъ на свЪтлина въ Преображенския манастиръ 
на 26М1П. и 9МШ. 1928 г., а други 6 екземпляри на 28.УП. 
1929 година. : 
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171. Ргизта Ддеацгага Езвр. (2519) - Изобщо доста 
рЪдъкъ за България видъ. Хванахъ единъ прЪсенъ екземпляръ 

- на свътлина въ Преображенския манастиръ на 28.МП. 1929 г. 
172. Риз!а сопзопа Е. (2532): -- Единъ екземпляръ 

уловенъ отъ Орловъ въ околноститЬ на града презъ лЪтото 
на 1923 год. 

173. Ризга ди а Оп. (2551) - Между тунелитЪ и 
гарата на свЪтлина | екземпляръ на 11. УШ. 1928 година. 

г 174. РГизга дата Г. (2562) -- Обикновенъ видъ въ 
всички обходени мЪста. Преображенски манастиръ 8. М1. 
и 8. МП. 1928 и манастиря СвЪта Троица 11. У!. 1928 година. 

175 Р|изга пр НЬ. (2571). -- Преображенски мана- 
стиръ 8. УШ. 1928 година, единъ екземпляръ на свЪтлина. 

176. ЕпсПдта а1ур! 1! са Г. (2589) -- Единъ екзем- 
пляръ уловенъ отъ покойния Н. НедЪлковъ въ Търново на 
26. МП. 1906 година. 

- 177. Гецсап! 15 зЕоШда Е. (2642) - Много обикно- 
венъ видъ появяващъ се въ голбмо количество по свЪтли- 
ната на лампата въ Преображенския манастиръ на 26. МУ. 
и 8. УШ. 1928 година. 

178. Сгаттодез а!а га Г. (2644) -- Преображен- 
ски манастиръ на свътлина 4 екземпляри на 8. и 9.МШ. 1928 
година. < : | 

179. Рвецдорта | ипаг!5 5. (2655) -- Събирана” 
отъ Орловъ въ околноститЬ на града презъ лЪБтото 1923 
година. 

180. Аедта ГипезГа Езр. (2661) -- Въ Преображен- 
ския манастиръ хванахъ на свЪътлина | екземпляръ на 9.МШ. 
1928 година. Въ множество екземпляри се явяваше на сж- 
щото мЪсто на свЪтлината на лампата ми на 27.У1.-- 
2. УШ. 1929 година. | 

181. Сагоса!а е! есга Вкп. (2669) -- Уловихъ единъ. 
екземпляръ на свЪтлина между тунелитЪ и гарата на 10.УШ. 
1928 година. не 

182. Саоса!а е! оса а Езр. (2070) - Въ пещерата 
надъ Преображенския манастиръ уловихъ презъ деня два 
екземпляра на 24.М1П. 1928 година кацнали по свода на пе-. 
щерата. Други два екаемпляра намврихъ въ по-голБмата 
пещера въ мЪстностьта Трошана на 10.УШ.1928 година. 

183. Сагоса! а Пупепаеа ЗсНИ Г. (2694)--Единъ екзем- 
пляръ уловихъ на свътлина въ Преображенския манастиръ 
на 23.МП. 1928 година. : 

184. Са оса!а Ри! 1 пеа Зсор. (2696) -- Единъ екзем- 
пляръ въ околноститБ на града уловилъ Орловъ презъ л+- 
тото 1923 година. 

185. Арорезгез зресгит Езр. (2720) - Въ по-го- 
лЪмата пещера на мЪстностьта Трошана уловихъ два екзем- 

10 
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пляра на 10.МШ. 1928 година. Другъ единъ екземпляръ хва- 
нахъ на лампа на 31.МП. 1929 година. 

Сем. Нурептае. 

186. Тапс! одпа:Па Пагза!сг! 5 а! 156 Н.5. (2771) -- 
Въ Преображенския манастиръ на свЪтлина 5 екзямпляри на 
26.уП. и ВМШ. 1928 г., както и на 27.МП1.--2.МШ.1929 година. 

« 187 Мадора заПсайзв з<и Е. (2790) -- Ецинъ ек- 
земпляръ отъ този новъ за фауната на България видъ хва- 
нахъ на свътлина въ Преображенския манастиръ на 10.М1, 
1928 година. Видътъ зайса Из зЗ<«НН. е единствения срЪ- 
щащъ се въ Европа видъ отъ рода Мадора. ДругитЪ ви- 
дове сж азиатски. Вицдътъ е разпространенъ въ южна Фран- 
ция, срЪдна и северна Италия, срЪдна Европа, южна Русия, 
Далмация, Армения и до Япония. Пеперудата хвърчи презъ 
май и юний, а гжсеницата се храни съ видоветъ ах презъ 
юлий и августъ. Този видъ е общо палеарктиченъ елементъ 
въ фауната на България. 

188. Негл! пга дег? уайз НЬ. (2800) -- Преображен- 
ски манастиръ. Ецдинъ екземпляръ на свЪтлина на 26.УП. 
1928 година. : 

189. Нурепа ап ацайз НЬ. (2825) - Въ множе- 
ство екземпляри се явяваше на свЪтлината на. лампата: ми 
въ Преображенския манастиръ на 23.УП. и8.УШ. 1928 година 

Сем. Сута!орпопдае. 

190. СуплагорПпога осгодезипа НЬ, (осшайз Сп) (2844) -- 
Единственъ екземпляръ хванахъ въ Преображенския мана- 
стиръ на лампа на 31.УП. 1929 година. 

се Сеоте!пдае. 

191. Рвешдоегрпа рги!пага Нот. (2860)--На СвЪта 
гора на свъглина единъ екземпляръ на 12.У1. 1928 година. 

192. ЕпсП | ог! в зплагаддагта Е. (2885) - На Царю- 
вецъ на свъЪтлина единъ екземпляръ на 12. У!. 1928 година. 

193. Четог!а уг!дажа Г. (2904) - Въ Преображен- 
ския манастиръ на лампа на 28. УП. 1929 година. Сжщо ло- 
вена и отъ покойния Н. НедЪлковъ при Търново на 26. УП. 
1906 година. 

194. Четог!а ри! пепЕагга Оп. (2907) -- Три екзем- 
пляри хванахъ въ Преображенския манастиръ на свЪтлина “ 
на 26. УП. 1928 година. 

195. Тна!ега Е тЬг!айз 5с. (2914) -- Уловенъ единъ 
екземпляръ отъ Орловъ въ околноститЪ на града презъ 

лЪтото на 1923 година. 

1 

И слави : КД анси Е: На Уеррсай А Вари ера Е ЗА 
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196. АстдаПа ос!гаЖа с. (2934)--При Преображен- 
ския манастиръ на свЪтлина на 24. - 26. УП. 1928, както и 
между тунелитЪ и гарата на 11. УШ. 1928 година хванахъ 

„4 екземпляри. : 
197. Астдайа а ашене Е. (2951) -- Четири е екзем- 

пляри на свътлина въ Преображенския манастиръ на 24. и 
26. МП. 1928 година. 

198. АспдаПа зиБзег!сеаба Нм. (2995) - Доста 
рЪъдъкъ видъ. На свЪтлина единъ екземпляръ въ Преобра- 
женския манастиръ на 9. У|. 1928 година. Сжщо по единъ 
екземпляръ на свЪтлина на Царювецъ на 12. М1. 1928 и на 
СвЪта гора на 12. У!. 1928 година. 

199. АстдаПа оБзо!е агта КЕг. (3010) - Сравни- 
телно по-често отъ предшествуващия видъ се явява по свЪт- 
лината на лампата. Въ Преображенския манастиръ 8. и 9.УШ. 
1928 година 9 екземпляри и другъ единъ екземпляръ въ 

та Търново между тунелитЬ и гарата на 18. УШ. 1928 година. 
200. АстдаПа гиз! | сага Е. (3034). - Преображен- 

ския манастиръ 24. УП. и В. УШ. 1928 год. и къмъ гарата на 
11. УШ. 1928 година на свътлина 7 екземпляри. 
„201. АстдаПа Ддедепегагта НЬ. (3043). -- Множество 

екземпляри въ Преображенския манастиръ на 10. У1. и 9. УШ. 
1928 година и на Царювецъ на 12. У1. 1928 година. . 
202. АстдаПа гиБгаг!а Жаг. (3044). - Въ Преобра- 

женския манастиръ на 9. УШ. 1928 година 4 екземпляри на 
„ свътлина. 

203. Ас1даПЦа Ддеуегзагта Н:5. у. 41 1цаба Н. 9. 
(3047) -- Преображенския манастиръ 27. УП. 1929 година. 
Единъ отъ екземпляритЪ много подхожда на уаг. паг!!!- 
пъаба Сп. по 3). Сшо!. 

204. Ас!даШа ауегзаа Г. (3048). - Хванахъ 2 ек- 
земпляри въ Преображенския манастиръ на 26. УП. 1928 и 
другъ единъ 24. УП. 1929 год. Единъ екземпляръ отъ а. 
зроПаФа зХаг. 

205. Астда Па 1ттогайа Г. маг. ЕеззеПагта В. 
На СвЪта гора съ свЪтлина 2 екземпляра на 12. М1. 1928 и 
вь Търново между тунелитЬ и гарата на 11. УШ. 1928 год. 

206. Ас1даПа гиБта!пака Ниш. (3053). -- Събирана 
отъ Н. Недълковъ при града на 26. УП. 1906 година, сжщо 

- отъ Орловъ презъ лЪтото 1923 година. 

207. АстдаПШа поага!перипс: аба (бге. (3064). 
Много обикновенна по свЪтлината на лампата въ Преобра- 
женския манастиръ на 9. У1., 24. УП. и 8. УШ. 1928 година, 
На Царювецъ 12. У1. 1528 и къмъ гарата на 11. УШ. 1928 г. 

. 208. Астдайа соп И пагта Н.5. (3066) - Сжщо не- 
рЪдко явление на свЪътлината на лгмпата въ Преображен- 
ския манастиръ на 10. У1., 24. УП. и 8. УШ. 1928 год. 
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209. Ас1даПа зиБти:аЖа Ег. (3068).--Доста рЪдъкъ 
видъ. Само единъ екземпляръ уловихъ на свъглина въ Пре: 
ображенския манастиръ на 8. УШ. 1928 година. 

210. Ас1даПа 1псапава Г. (3069). -- Три екзем- 
пляри на свътлина въ Преображенския манастиръ на 201. 
и 8. УШ. 1928 година. 

211. АсдаПа 1 пп ага НЬ. (3093). - Въ Преобра- 
женския манастиръ на свЪтлина на 9. У1. и 8. УШ. 1928 го- 
дина 3 екземпляри и на Царювецъ на 12. У1. 1928 година 
2 екземпляри. 

212. Ас1даПа огпайа 5с. (3095), -- Обикновенно 
явление на свЪтлината на лампата въ Преображенския ма- 
настиръ на 9. У1. и 2. УШ. 1928, както и къмъ гарата на 
1. МШ. 1928 год. ; 

213. Ас1даПа у! о! аа Тп. у. десогава ВКП. (3097) -- 
Уловенъ единъ екземпляръ отъ Орловъ въ околноститЪ на 
града презъ лЪтото 1923 година. 

« 214. Ерпуга огЬ! сиГаг!а НЬ. (3109) - Новъ 
видъ за пеперудната фауна на България. Единъ екзем- 
пляръ хванахъ на свЪтлината на лампата между тунелитЪ 
и гарата подъ СвЪта гора. Разпространена е въ централна 
Европа, юж. Русия, юж. Франция, северна Италия, юж. Швей- 
цария, юж. Тиролъ. Европейски елементъ въ нашата фауна. 

215. Ерпуга а!БЬтосеПагта НЬ. (3110) - Доста 
рЪъдко явление. Въ Преображенския манастиръ уловихъ 
единъ екземпляръ на лампа на 23. УП. 1928 г.. Хванатъ сжщо 
единъ екземпляръ отъ Орловъ презъ лЪтото 1923 год. 

216. Ерпуга аппи!а ва Зсншхе (3111) -- Изобщо 
рЪдъкъ видъ въ България. Единъ екземпляръ хванахъ на 
свЪтлината на лампата въ Преображенския манастиръ на 
30. УП. 1929 г. Известенъ е отъ София, Разградъ и Рила 
планина. | 

217. Ерпуга рир 1 агга НЬ. (3112) - Много рЪ- 
дъкъ видъ. До сега е съобщенъ за България отъ Г-нъ Д-ръ 
Ив. Бурешъ отъ София (Б. Ент. Д-во 1912 г.). Единъ екзем- 
пляръ хванахъ на свЪтлина заедно съ предшествуващия 
видъ въ Преображенския манастиръ на 30. УП. 1929 година. 

218. КНодоз!: гора у!Б!сагта С. (3122) -- Много 
обикновенъ видъ. Явява се въ голбмо множество по свЪтли- 
ната на лампата въ Преображенския манастиръ на 10. У1. 
1928 година, както и къмъ гарата на 11. УШ. сжщата година. | 

Една гжсеница отъ този видъ намврихъ на СвЪта гора 
на 8.У11928. Хранихме я въ София въ Ент. Станция съ ППо- 
Пит. Хрисалидира като се зарови въ пръсть на 10.МП. 1928, 
а пеперудата изхвръкна на 28.УП. 1928 год. 

219. Кподоз: гора са!аБгаг!а 2. уаг. ЕаБ1- 
дагта 7. (3124) -- Сравнително по-рЪдъкъ отъ предшеству- 
ващия видъ. Въ Преображенския манастиръ на 9. М1. и 9. УШ. 
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1928 год. хванахъ два екземпляри, а при гарата на 10. УШ. 
сжщата година другъ единъ екземпляръ. 

220. Т папдга ампаа |. (3139) - > Уловихъ единъ 
екземпляръ въ Преображенския манастиръ на 8. ушр928, г. 

221. Гу: Агра ригригаг?а Г. (3147) - Два екзем- 
пляра въ Преображенския манастиръ на 24. УП. и9. УШ. 928 г. 

222. ОДдег а а! габа Г. (3191)--Два екземпляри отъ този 
видъ констатирахъ въ сбирката на мжжката гимназия, уло- 
вени отъ ученици по севернитЪ склонове на Гарга-баиръ.. 

“ презъ М1. 1929 г. отъ ученици. 
203. Апа!# 15 р!адтага Г. (3220) - Два екземпляри 

уловени отъ Орловъ въ околноститъ на града презъ лЪтото 
1923 год. 

224. Нета оБТа Бгитака Г. (3256) -- Единъ екзем- 
пляръ уловихъ на свЪтлина въ Песобраге иския манастиръ 
на 9.М1. 1928 г. 

225. | агеп а || ис: цаФа Г. (3344) - Събрана въ че- 
тири екземпляра презъ лЪтото 1923 год. въ околноститЬ на 
града оть Орловъ. 

226. | агеп! а Нпиу!ава НЬ. (3378) - Въ Преобра- 
женския манастиръ на свЪтлина хванахъ единъ екземпляръ 
на 24 УП. 1928. 

227. Гагеп! а зарпосеафа НБ. (3393) -- По-обикно- 
венъ отъ предшествующия видъ. Уловихъ три екземпляри въ 
Преображенския манастирЬ на свЪтлина на 9.М1., 24 и 26.МП. 
1928 год. 

228. | агеп! а пеБи! аа Тг. (3399) -- Изглежда, че 
този видъ е много рЪдъкъ за България. Презъ време на ек- 
скурзията си по Али Ботушъ планина 18-22.М1. 1929 година 
уловихъ два екземпляри и публикувахъ вида като новъ за 
България. (Грудове на Бълг. Природоизп. Д-во кн. ХМ. 1929 
стр. 160) Преди това, обаче, бЪхъ уловилъ единъ екземпляръ 
въ Преображенския манастиръ на 10.У1. 1928 г. на свЪтлина. 
Видътъ е разпространенъ въ Алжиръ, ПиринеитЪ, срЪдна 
Италия, Истрия и Далмация По всичко изглежда да е меди- 
терански видъ. 

229. | агеп а Б1Ппеага Г. (3481) - > Обикновенъ 
видъ. Ловихъ множество екземпляри както деня въ гората 
около Преображенския манастиръ, тъй и на лампа въ него 
на 9.У1. и 24 МП: 1928 год. : 

230. | агеп Та гиБ! даа Е. (3502) -- Уловени два 
екземпляри въ околноститЬ на града отъ Орловъ презъ лЪ- 
тото 1828 г. ; 

Терпгос! уз!: 1а ацепеаба МШ. (3518) - Единъ ек- 
земпляръ уловенъ отъ Орловъ въ околноститЪ на града през, 

„ лЪтото на 1923 год. 



150 

232. Терйгос!уз Та рги!па(а НЬ. (3658) - Въ Тър- 
ново къмъ гарата подъ СвЪта гора уловихъ единъ екзем- 
пляръ на свътлина на 10.МШ. 1928 г. - 

233. Рри1БЬа!артегух уШа!Бага НЬ. (3671) - Въ 
Преображенския манастиръ на 26.МП. 1928 год. единъ екзем- 
пляръ и къмъ гарата подъ СвЪта гора на 1.УШ. 1928 год, “5 
пругъ единъ екземпляръ. 

234. РоБаГгар(егух сог! 1 са а Тг. (3673) -- Съби- 
ранъ отъ Орловъ въ околноститЬ на града презъ лЪтото на. 
1923 година въ четири екземпляри. 

235. Рра|Ба!ар!ег!х Еегзага НЬ. (3674) -- Явяваше 
се въ множество екземпляри по свЪтлината на лампата ми 
въ Преображенския манастиръ на 23. и 26.М1. и на ЗУШ. 
1928 год., както и къмъ гарата подъ СвЪта пера я Е мШ. 
1928 година. 

236. Ог! Поз!1х15 сг! Бгагта НЬ. (3683)-- Един везви 
пляръ констатирахъ въ сбирката на мжжката гимназия, уло- 
венъ отъ ученицитЬ въ околноститЪ на града презъ М1. 1929 
година. ; 

237. АБгахаз адиз аба ЗМ. (3701) - - Два екзем- 
пляри уловени отъ Орловъ въ околноститЬ на града при 
лЪтото 1923 година. 

#238. 5гедап!а дПес агта НЬ. (3708) - Новъ видъ 
не само за фауната на България, но и за цЪла юго-източна. 
Европа. Единъ екземпляръ хванайъ на свъЪтлина въ Преобра- 
женския манастиръ на 8.УШ, 1928 година. Видътъ е разпро 
страненъ въ Австрия, Унгария, Галиция, Армения и Таурусъ 
и то въ всички тия находища като голбма редкость. ВЪро- 
ятно ориенталски елементъ въ фауната на България. 

239. зе!епра |ипагта зсн Е. (3734) -- Единъ екзем- 
пляръ уловенъ отъ Орловъ въ околноститЬ на града презъ 
лЪтото 1923 година. 

240. Тпегар! 5 еуоп! паг!а зсп Е. (3738) -- Въ мЪст- 
ностьта Селифоръ на свЪтлина 3 екземпляри на 7.Х. 1929 г. 
и въ Дервента на 8.Х. сжщата година единъ екземпляръ. 

241. Н! тега реппагта Г. (3746) - Единъ мжжки. 
екземпляръ на свЪтлина въ мЪстностьта Селифоръ на 7Х 
1929 година. 

242. Съчсеибакарете Гъ ео!ака Е. 3761 -Уловенъ 
отъ Орловъ единъ екземпляръ презъ лЪтото 1923 година въ 
-околноститБ на града. 

243. СашзЕо!гота 1ау!сагта НБ. (8771). - При га- 
рата подъ СвЪта гора на свътлина единъ екземпляръ на Н1. 
УШ. 1928 година. Сжщо и отъ Орловъ презъ лЪтото 1923 г. 

244. Уеп! Па таси! ага Г. (3773) - Въ Преображен- 
ския манастиръ единъ екземпляръ на 23.УП. 1928 година на 
свЪтлина. 
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245. ЕЕ 1 сг?! пта Е г! погаба Мегпег |3780 Доста 
често на свЪтлината на лампата въ Преобреи дена мана- 
стиръ на 9.М1., 24.М1П. и 9.УШ. 1928 год. и Сеп. аезпуаз-отъ 
Орловъ 1923 година. : 

246 Ап!5оргег!х асегагта 5СНИЕЕ, (3807) - Единъ 
екземпляръ ми биде изпратенъ отъ ученика Огнянъ Тихоми- 
ровъ презъ зимата 1928 год. При падането на първия снЪгъ 
въ Търново на 19.ХП. 1928 година голбмо множество екзем- 
пляри отъ тоя видъ сж летели изъ града като сж влизали и 
въ стаитЬ на кжмщитЬ. Тогава именно гореказаниятъ ученикъ 
е уловилъ нЪколко екземпляри, отъ който единъ доста по- 
вреденъ достигна до менъ. 

247. Амр! !даз! 5 Бе:и!аг?а Г. (3832) -- Единъ ек- 
земпляръ на свбътлина въ Преображенския манастиръ на Зл 
МП. 1929 година. 

„248. Воагл!а дет птаг!а Вгайт. (3876) -- Доста оби- 
кновенъ видъ, явяващъ се често по свЪтлината на лампата. 
Преображенски манастиръ 8.УШ. 1928 година. 
г 249. Воагт?!а сопзог ага Е. |3895| -- Преображен- 

- ски манастиръ 24. Уп. 1928 тодина, два екземпляри на свЪт- 
лина. 

250. Воагт!а таео! 1 сага Ар. (3899) - Отъ този 
понтийски видъ уловихъ на свЪтлината на лампата въ Пре- 
ображенския манастиръ на 8. и 9.УШ. 1928 година три доста 
дребнички и малко тъмни екземпляри. Единъ другъ екзем- 
пляръ е уловенъ отъ Орловъ въ околноститЪ на града презъ 
лЪтото на 1923 година. За пръвъ пжть е билъ уловенъ като 
новъ видъ за фауната на Европа отъ г. Дръ Ив. Бурешъ 
въ Станимака, но е останапъ непубликуванъ отъ него. По- 
кжсно бЪ публикуванъ отъ Д. Илчевъ, заедно съ новото 
находище Айтосъ, като новъ за Европа видъ. Разпространенъ 
е въ най-югоизточна Русия, Понтусъ, Лидия и въ България. 

251. СпорПоз Гогуага Е. (3925) -- Хванах единъ ек- 
земпляръ на лампа въ Преображенския манастиръ на пе 
1928 година. 

252. СпорНоз маг! едаа Оир. а. таван етЕ ва 
МШ. (3948) - Въ Преображенския манастиръ на 9.М. 1928 
година единъ екземпляръ. 

253. РПазтапе са! Ргака Г. (4032) - Два екзем- 
„ пляри на свЪтлина въ Преображенския манастиръ на 10.У1. 
1928 година. 
254. РНазапе а!агеагта Вгапт. (4033) - Въ Тър- 

ново между тунелитЬ и гарата подъ СвЪта гора на лампа 
три екземпляри на 10.МШ. 1928 година. 

255. ЕпЬоПа агепасеагта НЬ. (4037) - Въ Брссе 
раженския манастиръ на 9МШ. 1928 година два екземпляри 
и при гарата подъ СвЪта гора на 11.МШ. 1928 година единъ 
екземпляръ. 
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Сем. СутЬдае. 

256. Ну!орп а Б! со!огапа Еншезз!. (4142) - Въ 
Преображенския манастиръ уловихъ единъ екземпляръ на 
свътлина на 31.МП. 1929 година. 

Сем. бупотае. 

257. бупот!в рНедеа Г. (4146) - Много обикно- 
венъ по ливадитЪ. Преображенския манастиръ З1. МП. 1928 
година. Сжщо събиранъ въ множество екземпляри презъ 1923 
година отъ Орловъ. 

Сем. АгсшФае. с 

258. Бр! озо та тпепа! сит С. (4158) - Единъ ек- 
земпляръ на свЪтлина въ Преображенския манастиръ на 
24 МП. 1928 година. 

259. 5рПозота тепЕНазг! Евр. (4163) -- Уловенъ 
единъ екземпляръ отъ Орловъ въ околноститЬ на града 
презъ лЪтото 1923 година. 

260. Рагад та! о Ба ГаЙта1 поза Г. (4168) - Въ. 
Преображенския манастиръ на 24.УП. 1928 година, сжщо и 
околноститБ на града събирана отъ ученици презъ У!. 1929 
година и запазени въ сбирката на мжжката гимназия нЪкол- 
ко екземпляри. 

261 Агс! а ригригатга Г. (4179) -- Констатирака два 
екземпляра въ сбирката на мжюкката гимназия, събирани отъ 
ученици въ околноститЪ на града. 

262. Агс а у! са Г. (4203) - Събирани въ множе- 
ство екземпляри отъ Орловъ въ околноститЪ на града презъ 
лЪтото 1923 година. 

263. Агс! Та НеБе Г. (4215) -- Единъ екземпляръ е за- 
пазенъ въ Ент. Ст. ловенъ въ Търново на 11.У. 1915 година. 
ВидЪхъ два еклемпляра въ сререна на мжжката гимназия, 
ловени презъ май 1928 година. 

264. Са тогрпа ацадг!рипсФаг!а Рода. (4248) -- 
Единъ екземпляръ въ Преображенския манастиръ на 24.УП. 
1928 година. 

265. Созс! пта з! гтага Г. (4249) - Единъ екземпляръ 
хванахъ на Трапезица на 13.У1. 1928 година. 

266. Нгросг а |асоБаеае Г. (4255) - НЪколко ек- 
земпляри видЪхъ въ сбирката на мжжката гимназия, съби- 
рани отъ ученици презъ май и юний 1928 и 1929 година въ 
околноститБ на града. 

267. Г ЕНоз|а едаари» НЬ.: |4294|,-- ранена отъ 
покойния Никола НедБлковъ единъ екземпляръ при града 
на 26.У1П. 1906 година. ни ЗА 



153 

268. | 1 Позта сотр!апа Г. |4299| - Доста обикно- 
вена. Уловихъ петь екземпляри при Преображенския мана- 

стиръ на 26.МП. и 9.УШ. 1928 година. : 
- 269. | 1+поз!а сап!о!а НЬ. 430 -- Обикновенна. 

СвЪта гора 12.УП. 1928 година, Преображенския манастиръ 
9 УШ. 1928, и при гарата подъ СвЪта гора на свЪтлината на 

“лампата ми на 11.МШ. 1928 година множество екземпляри. 

270. 11 озта цп Ева НЬ. |4302| - На СвЪта гора съ 
свЪтлина на 12.М1. 1928 година единъ екземпляръ. 

251. 1. 14 Нозта зогогси!а Ншп. |431| - Въ Преоб- 
раженския манастиръ на 9.УШ. 1928 година единъ екзем- 
пляръ на лампа. ; 

Сем. 72удаепЧае. 

272. Гудаепа ас!!! !еае Езр. |4337) - Въ множе- 
ство екземпляри събирани отъ Орловъ въ околноститЬ на. 
града презъ лЪтото 1923 гоцина. 

273. Дудаепа Е! репаш! ае Г. |1352|--Заедно съ пред- 
шестауващия видъ уловени два екземпляри отъ Орловъ 
презъ лЪтото 1923 година. 

274. Худаепа сагп!о са с. маг. дгаеса УГаг, 
|4388| - Констатирахъ нЪколко екземпляри въ сбирката на 
мжжката гимназия, събирани отъ ученици презъ началото 
на лЪтото 1928 година. 

Сем. Со5з1дае. 

275. Соззиз соззи5 Г. |4641 - На 3140. 1929 година 
уловихъ единъ побсенъ мжжки екземпляръ на свЪтлината 
на ацетиленовата ми лампа въ Преображенския манастиръ. 

276. Пузрезза и! иа Вкп. |4689. -- Уловени два ек- 
земпляри отъ Орловъ въ околноститЪ на града презъ нача- 
лото на лЪтото на 1923 година. : 

277. Тецгега руг! па Г. |47181 - Въ преображен-. 
ския манастиръ уловихъ единъ прЪсенъ мжжки екземпляръ 
на свЪтлината на ацетиленовата ми лампа на 31.УП. 1929 

година. 

Сем. РугаПдае. 

278. МеззоБ! ар ез Бтрипсбапиз 2. 4! - На 
Царювецъ 12.М1. 1928 година, единъ екземпляръ на свЪтлина. 

: 279. | атога апеШа За. 15| - Въ Преображен- 
ския манастиръ 4 екземпляри на свЪтлина на 23.УП. 1928 
година. 

280. СгатБ из 1 паи! па еПиз ЗАИР |421 -- Между 
тунелитБ и гарата три екземпляри на 10.УШ. 1928 година. 

..281. СгатЬиз соп ат пеНиз НЬ. |54| - Въ Пре- 
-браженския манастиръ единъ екземпляръ на 25.УП. 1928 
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година и при гарата подъ СвЪта гора на П.УШ. 1928 го- 
дина три екземпляри. БУГаВЕР 

282. СгатБЬиз захопеПиз 2. |72| - Единъ екзем- 
пляръ на свътлина на СвЪта гора на 12.М1. 1928 година. ; 

293. СгатБиз р! пеПиз Г. 183) - Въ голбмо множе-. 
ство по свЪтлината на лампата ми въ Преображенския ма- 
настиръ на 25МШ. и 9.УШ. 1928 година. 

284. СгатБиз Та! зеШивз Зс НЕ. |99) - Въ мЪстность- 
та Селифоръ единь екземпляръ на лампа на 7.Х. 1929 
година. 

285. СгатБиз снгузописВей из Зсор. (108) - Въ 
Преображенския манастиръ на 8. У!. 1928 година уловихъ 
единъ екземпляръ. Сжщо и Орловъ презъ лЪтото 1923 го-. 
дина е уловилъ единъ екземпляръ около града. 

286. СгатБиз си! теПиз Г. (114) - Въ мЪстностьта 
- Селифоръ на 7. Х 1929 година единъ екземпляръ. : 

281. Рратугез сетизе ив. ОСЪШЕ (145) ре Едм. 
Меуг!с!. -- Доста често по свЪтлината на лампата. Прео- 
браженския манастиръ. 10. У. 1928 година 2 екземпляри, 
СвЪта гора 12. У1. 1928 година 6 екземпляри. 

288. Еготепе БеШа Нр. (149) - Изобилствуваще 
по свЪтлината аа лампата. Преображенскя манастиръ 10. М1.. 
1928 година, както и къмъ гарата подъ СвЪта гора на 11. 
Уш. 1928 година. 

289. 5хс1грорНада ргае! аа Зсор. (185) -- Уловенъ 
единъ екземпляръ въ околноститЬ на града презъ лЪтото . 
1923 година отъ Орловъ. 

290. Епа: Пецдез рипде На Тг. (219) - Въ Прео- 
браженския манастиръ единъ екземпляръ на 24. УП. 1928 и: 
между тунелитЪ и гарата подъ СвЪта гора на 11. УП. 1928 г. 

291. Нотпоеозота зиБа!БаеНа Мп. (244) - Доста 
често на свЪтлината на лампата въ Преображенския мана- 
стиръ на 25. УП. и 8. УШ. 1928 година, сжщо и при гарата 
на 11. УШ. 1928 година. 

292. Рзогоза дапПеШа Тг. (402) - Въ Преобра- 
женския манастиръ 4 екземпляри на 24. УП. и В. УШ. 1928 
година. 

293. РепреПа ди: еШа НЬ. (416) -- Въ Преобра“. 
женския манастиръ единъ екземпляръ на 8. УШ. 1928 година. 
и други петь екземпляри на 11. УШ. с. г. между тунелитЪ и 
гарата на свЪтлина. е: 

294. РетреНа огпа е Ша зи. (425) - Единъ ек- 
земпляръ въ Преображенския манастиръ на 8. уУш. 1928 год. 

295. Ессор!5 е гастеПа 2. (465) Между тунелитЪ 
гарата и подъ СвЪта гора два екземпляри на свЪтлина на 
10. УШ. 1928 година. 

296. Ее Па 21 пКепеНа Тг. (510) - Обиктзввини 
видъ. Вь множество екземпляри по свЪтлината на лам тата 
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въ Преображенския манастиръ на 25. УП. и 8. МШ. 1928 го- 
дина, както и при гарата на 1. УШ. сжщата година. 

297. Ер! 5 спп! а ргодготеШа НЬ. (549) -- пра 
СЕИиплиНо въ Преображенския манастиръ на 8. УШ. 1928 г. 

- 298. За!еБгра оБдисеШа 7. (629) -- Преображен- 
сни манастиръ 24. УП. 1928 година, единъ екземпляр. 

299. РпусНа те! гпег! 72. (705) - Въ Преобра- 
женския манастиръ, заедно съ предшествуващия видъ. 

300. АсгоБаз! 5 Еимт!тдапа зсШИ. (730) -- Единъ 
екземпляръ въ Преображенския манастиръ на 25. УП. 1928 г. 

301. АсгоБаз!5 сопзос!еПа НЬ. (741) - Заедно 
съ предшествуващия видъ въ Преображенския манастиръ. 
5 екземпляри, сжщо и на 9. УШ. с. г. на сжщото мЪсто. 

- 302. Кводорпаеа гозеШа 5с. (744) -Единъ екзем- 
пляръ на 24. УП. 1928 година въ Преображенския манастиръ, 
сжщо и между тунелитЪ и гарата на 11. УШ. 1928 година 
4 екземпляри. 

303. Кподорнаеа ди!|сеШа 7. (750) - Въ Прео 
. браженския манастиръ единъ екземпляръ на де ае 928 ер: 

304. Муе! 015 сг ЬгеПа НЬ. (766) - На сжщото 
мЪсто на 9. УШ. 1928 година единъ екземпляръ. 

305. Муе! 015 Бе! г! сейа Е. (782) - На 25. УП. 1928 
“година единъ екземпляръ въ Преображенския манастиръ. 

306. Епдо: спа Еаттеайз ЗсНН. (808) -- Много 
обикновенъ видъ. Въ голЪмо множество на свЪтлината на 

лампата въ Преображениския манастиръ на 24. УП. и 8. УШ. 
1928 година, сжщо и а. адиз а 15 Тг. на сжщото мЪсто 
и въ сжщитЪ дати. 

307. Нурзоруа?та созгайз Е. (834) -- Преобра- 
женски манастиръ 24. УП. 1928 година | екземпляръ. 

308. Руга 5 Таг! пайз Г. |836) -- Въ сбирката .на 
иавщата гимназия 3 екземпляри, ловени отъ ученици презъ 

. 1928 година. 
309. Негсийа И диетраия Г. 1845) -- Въ Преобра- 

женски манастиръ единъ екземпляръ на 24. У1. 1928 година. 
310. НегсиПа гиБтдаИз зс« ИН. |848| -- Заедно съ 

предшествуващия видъ 3 екземпляри. 
311. Мутрпи!а путрпаеайа Г. 913) - Два екзем- 

пляри на лампа въ Преображенския манастиръ на 9. Мш. 
1928 и 2. МП. 1929 година. 

312. НумпрПо!а сега тобаба Г. 1916 - Между 
тунелитЪ и гарата подъ СвЪта гора на 10. УШ. 1928 год. и 
въ Преображенския манастиръ на 29. УП. 1929 година два 
екземпляри. 

313. Рватто! 15 НуаПпа з НБЬ. |942) - Събирани 
"отъ покойния Н. НедЪлковъ около гарата на 26. УП. 1906, 
сжщо и отъ Орловъ въ множество екземпляри презъ лЪтото 

1923 година. 
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314. Еиггрурага цг сака Г. |943)| -  Уловенъ 
единъ екземпляръ отъ Орловъ презъ лЪтото 1923 година. 

315. бсораг!а оспгеайз ЗсПИЕ. |945)| - Въ Прео- 
браженския манастиръ | екземпляръ на 9. У1. 1928 година. 

316. 5Бсораг!та сга аедеПа НЬ. |975| - Множество 
екземпляри на свътлина въ Преображенския манастиръ на 
24. УП. и в. УШ. 1928 година. 

317. 5у|ер а гига йз с. |094)| -- Единъ екземпляръ 
уловенъ отъ Орловъ презъ лЪтото 1923 година. 

318. Нотор! 1 а пос цеЦа осн ЕЕ. |1039|--Масово раз- 
пространенъ въ всички обходени пунктове презъ УП. и УШ. 
1928 и 1929 година. 

319. Ра! усваеподез ра!еа 15 зс ИН. аБ. зе!епайз НЬ. 
-- 1042). Единъ екземпляръ въ Преображенския манастиръ 
26. УП. 1928 година. 

320. Ра! усваеподез мег! каз Г. 1043) -- Между 
тунелитЪ и гарата на свЪтлина 4 екземпляри на 11. УШ. 
1928 година. 

321. Рп!усваеподез з с! са 15 Г. |1061| -- Докато 
презъ трикратното си екскурзиране въ Търново и окол- 
ностьта му презъ 1928 не забелЪзахъ ниго единъ екземпляръ 
отъ тоя видъ, което свидетелствува че той е билъ сравни- 
телно рЪдко явление, презъ лБтото особеннопрезъМ!. и УШ.1929 
той бЪше въ грамадно изобилие както деня, тъй и нощя 
по свЪтлината на лампата ми въ Преображенския манастиръ 
и околноститЪ му. 

322. Мес! па Белиз пране Нь. 1073 - Въ Прео 
браженския манастиръ на 24. и 26. УП. 1928 година три 
екземпляри. 

323. Супаеда депа 15 зспиЕ. |1089) -- Заериаи съ 
предшествуващия видъ единъ екземпляръ. 

324 Мейазта орН!айз г. (1128). -- Обикновенъ 
видъ. Явява се въ голбмо множество по свЪтлината на лам- 
пата въ Преображенския манастиръ на 24. УП. и 8. УШ. 1928 
година, както и при гарата на 10. и 11. УШ. сжщата година. 

325: Ргопеа Реггида з НЬ. (1191) ---- Заешно сви 
предшествуващия видъ въ множество екземпляри. 

326. Ргопеа з:асн1дайз Сегт. (1159) -- Преобра- 
женски манастиръ 1 екземпляръ на 9. УШ. 1928 година. 

327. Ругашзва пиБ!айз НЬ. (1218). - Въ Преобра- 
женския манастиръ 1 екземпляръ на 9. М1. 1928, както и при 
гарата 11. УШ. сжщата година. Събиране е и отъ Орловъ 
презъ лЪтото 1923 година. 

328. РугацзЕа сезр а 15 зи. (1241). Въ множе- 
ство екземпляри на свЪтлината на лампата въ Преображен- 
ския манастиръ на 24. УП. и 8. УШ. 1928 година както и при. 
гарата подъ СвЪта гора на 11. УШ. сжщата година. 
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329. Ругашзба запаш! па з Г. (1242). -- Въ Пре- 
. ображенския манастиръ 1 екземпляръ на 8. УШ. 1928 година. 

330. Ругашз а ригригайвз Г. (1251). - На сжщото 
мЪсто на 24. МП. и 8. УШ. 1928 година три екземпляри. 

331. Ругашз а ацгага 5с. (1253). -- Уловенъ единъ 
екземпляръ отъ Орловъ презъ лЪтото 1923 година. 

332. Ругашз а с! паш!ага Г. (1262). - Бъ Преобра- 
женския манастиръ 1 екземпляръ на свътлина на 9. УШ. 
1928 година. 

Сем. РЕегорпоп ае. 

333. Охур Пиз рагу!дасгу!|из Нм. (1312). -- Въ 
Преображенския манастиръ 1 екземпляръ на 8. УШ. 1928 
година. : 

334. А!ис (На репЕадасу!а Г. (1348). -- Доста сбик- 
новенна на 9. и 10. У1. 1928 година въ Преображенския 
манастиръ. 

Сем. Огпеод14ае. 

335. Огпеодез ПпйБЬпег! МаПаг. (1438). -- Единъ ек- 
земпляръ на свЪтлина при гарата подъ СвЪта гора на 10. 
УШ. 1928 година. 

Сем. Тогис1дае. 

336 АсаПа сопЕ ап! папа Нр. у. с! Папа НБ. 
(1480). -- Въ мЪстностьта Селифоръ 4 екземпляри на свЪтли- 
ната на лампата на 7. Х. 1929 година. ; 

387 Готик супгрдана: Е. (1572). -- Между тунелитЪ 
и гарата подъ СвБта гора 3 екземпляри на лампа на 11- 
УШ. 1928 година. 

« 338. СперПпаз!та сопзрегзапа ПОопа!. (1613). -- 
Пе. Ефуагд МеупсК. -- Единъ екземпляръ отъ този новъ 
за фауната на България видъ уловихъ на свЪтлината на 
лампата въ Преображенския манастиръ на 9. У. 1928 го- 
цдина. Общото Бора на вида обхваща Англия и 
Гермаиия. 

» 339. Сперпазта 1псапапа зЗкерй. Пе: Ефмагд Меу- 
пск. -- Новъ видъ за фауната на България. Единъ екзем- 
пляръ уловихъ сжщо въ Преображенския манастиръ на 9. 
М. 1928 година. 

340. СперНаз!а | псег апа Тг. 1624. - Ецдинъ ек- 
земпляръ уловихъ заедно съ предшествуващия видъ въ 
Преображенския манастиръ. 

341. СперНазта пиБ! !апа НЬ. |1630) -- Пе. ЕфДмага 
Меугкк. -- На Царювецъ. уловихъ единъ екземпляръ на 12. 
М. 1928 година. 
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942. СопсвуИз ригригагапа Н. 5. |1786). -- Пе: 
Ефуагд Меупск. - Въ Преображенския манастиръ 2 екзем- 
пляри на 25. МП. 1928 година. 

343. Ецхап! 15 гоедапа Г. |1802). - Заедно съ 
предшествуващия видъ единъ со иа въ Преображен- 
ския манастиръ. 

344. О1е:игештез уаг!едапа НЬ. |1872 -- Прео- 
браженския манастиръ, единъ екземпляръ на 10. М. 1928 
година. : 

345. О!еПгеш ез агсцеШа С. (1896; - Въ мно- 
жество екземпляри заедно съ предшествуващия видъ. 

346. Сгос!дозета р!еБе)апа 2е!. |1968. -- Три 
екземпляри при Преображенския манастиръ на 24. УП. и 
8. УШ. 1928 година, 

347. Васта |апсео!апа НЬ. |2017. -- ре Ефмагд 
Меупск. -- Между тунелитЪ и гарата подъ СвЪта гора 2 ек- 
земпляри на 10. УШ. 1928 година. 

348. Ер!|Ь!ета р га!апа Нм. |2143. -- Въ Прео- 
браженския манастиръ | екземпляръ на 8. УШ. 1928, както 
и при гарата подъ СвЪта гора други 6 екземпляри на 10; УШ. 
1928 година. 

349. Сагросарза | азре!гезта| ротопе а # 
2257. - Пе. Ефмагд МеупсКк. - Единъ екземпляръ между : 
тунелитЬ и гарата на 11. УШ. 1928 година. 

# 350. Апсуйз прирапа г. (2279) - Пе. Ефдумага 
МеупкК. -- Новъ за фауната на България видъ. Единъ екзем- 
пляръ уловихъ на лампа на 9. У. 1928 година въ Прео- 
 браженския манастиръ. Общото разпространение на вида. 
обхваща централна Европа (безь Швейцария), ЕНвеция; цен- 
трална и източна Русия. 

Сем. Уропотешдае. 

351. Уропотец а мпайШпеПиз 7. (2363). - Въ Пре- 
ображенския манастиръ два екземпляри на 25. УП. и 8. УШ. 
1928 година. 

352. Уропотецта сравня НЬ. (2365).-- Единъ 
екземпляръ въ Преоораженския манастиръ на 8. УШ. 1928 
година. : 

353. змаштптпегдап!п саез!еПа НЬ. |2368| -- Оев. 
Ефмагд МеупсК. - Заедно съ предшествуващия видъ въ 
Преображенския манастиръ единъ екземпляръ. 

Сем. РиеШдае. 

354. РшщеНа тасиПрепп!з5 Сигез. |2447. -- Оег. 
Ефдмагд Меупкк. - Въ Преображенския манастиръ 2 екзем- 
пляри на 9. и 10. У1. 1928 година. 

7:42 
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355. СегозЕота увеПа Г. 2451. - Пе. Ефжага 
Меупкк. -- Въ Преображенския манастиръ 3 екземпляри на 
12. М1. 1928 година. 

Сем. Се!есппдае. 

356. Се!еспта асиш!паеПа х5исоп- (2688). - Пег. 
Еджагд Меугкк. - Въ Преображенския манастиръ 1 екзем- 
пляръ на В. УШ. 1928 година. 

357. Те!рпиза |Пе!ес|!та| ргох! птеПа НЬ. (2752). 
- Пе. Едмагд Меупск. - Единъ екземпляръ на 9. У1. 1928 
година въ Преображенския манастиръ. 

358. Кесигуаг! |ецсаЕе а М1. (2873). - Оек. Ед- 
маг Меугкк. - На свЪтлината на лампата въ Преображен- 
ския манастиръ два екземпляри на 9. У|. и 24. УП. 1928 го- 
дина, на Царювецъ 1 екземпляръ на 12. У1. 1928 г., на СвЪта 

гора на 12. У|. с. г. единъ екземпляръ. 
359. Кесигуагта папеНШа НЬ. (2874) - Пе, Ефмага 

Меупск. -- Въ Преображенския манастиръ единъ екземпляръ 
на 24. УП. 1928 година. 
-- 360. Р!ецгоба ругореПШа зснЕ. (3081).-- На СвЪта 
гора единъ еклемпляръ 12. У1. 1928, въ Преображенския 
манастиръ 5 екземпляри на 10. М!. и 25. УП. 1928 година. 

361. Торецш: 15 БагЬьеПа ЕаЬг. (3125) - Пе Ефдмагд 
Меупкк. -- Два екземпляри на СвЪта гора на 12. У!. 1928 г. 

362. Рзесадта Бурипс!е Па Е. (3143). - Въ Преобра- 
женския манастиръ 2 екземпляри на 25. УП. 1928 и 28. МП. 
1929 година. 

363. Нурегса та си тт пайз 5с. (3322). - При Пре- 
ображенския манастиръ 1 екземпляръ на 10. М1. 1928 и на 
СвЪга гора 8 екземпляри на 12. У1. 1928 година. 

364. Гес! :Посега |о!1согпе Па 2. (3326). -- Ое. Е4. 
магд Меупкск. --Въ Преображенския манастиръ 2 екземпляри 
на 24. УП. и9. МШ. 1928 година и между тунелитЪ и гарата 
подъ СвЪта гора | екземпляръ на 10. МШ. 1928 г. 

365. Оесорпога оПу!еПа Е. (3335). -- Единъ ек- 
земпляръ на свЪтлина въ Преображенския манастиръ на 295. 
МП. 1928 година. 

. 366. Вогкпацзепа РогтозейЦа Е. (3387). - Заедно 
съ предшествуващия видъ въ Преображенския манастиръ. 

( 

Сет. Е1ас!15Ндае. 

# 367. Зсу: Пг!з ридог! дпеПШа Мозес. (3422). -- Пе! 
Ефмагд Меупск. -- Новъ видъ не само за фауната на Бъл- 
гария, но и за фауната изобщо на западна, южна и северна 
Европа. Единъ екземпляръ уловихъ на СвЪта гора на 12. М1. 
1928 година. Видътъ е известенъ само отъ Сарепта въ най- 
югоизточна Русия. 
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« 368. Бсу!Пг!з адгауае На Хей. (3466).--Пе!. ЕДмага 
Меупск. -- Сжщо новъ за фауната на България видъ. Единъ 
екземпляръ уловихъ на лампа въ Преображенския манастиръ 
на 24. МП. 1928 година. Общото разпространение на вида. 
обхваща Далмация, островъ Сицилия и Битиния въ Мала- 
Азия. 

» 369. су! Пг!з рагуеПа Н. 5. (3475) - Пе. Ефъггд 
Меупйск. -- Новъ видъ за фауната на България. Ецинъ ек- 
земпляръ уловихъ въ Преображенския манастиръ на 10. М1. 
1928 година на свътлината на лампата. Разпространенъ е въ 
Холандия, Германия, Швейцария, „Австрия, Каринтия и 
Далмация. 

х # 370. Зъадтаворпога зитр! позе а Га. (3613) 
-- Пе. Едуагд Меупск. -- Единъ екземпляръ отъ този новъ 
не само за фауната на България, но изобщо 
за фауната на Европа видъ уловихъ на свЪтлината. 
на ацениленовата ми лампа въ Преображенския манастиръ 
на 24. УП. 1928 година. Втори единъ екземпляръ уловихъ 
сжщо на 10. УШ. 1928 година между тунелитЪ и гарага подъ 

„ СвЪта гора. Видътъ до сега е известенъ отъ Сирия. : 
371. Со!еорпога 1 позгреппеНа Рир. (3641) -- 

Ое:. Едуагд Меупск - Въ Преображенския манастиръ единъ 
екземпляръ на 9. М. 1928 година. 

372. Со!еорНога п! аг! сеШа 3664 - Ое!. Ефмага 
Меупск -- Единъ екземпляръ въ Преображенския манастиръ 
на 24. МП. 1928 година. 

373. Со!еорПога зр! 55! согп! 5 Нм. 3680) -- Пе. 
Ефмагд Меугск - Въ Преображенския манастиръ единъ ек: 
земпляръ на лампа на 9. У1. 1928 година. 

« 374. СоГеорПога иприпс:еПа 2. |3803| - Пе 
Едмагд Меупск - Новъ видъ за фауната на България. 
Единь екземпляръ уловихъ на свЪтлина въ Преображенския 
манастиръ на 24. УП. 1928 година. Видътъь е разпространенъ 

въ Германия, Австрия, Унгария и Галиция. : 

-# 375. Со!еорПога сопугае Хей. 3818 - е. 
Ефмагд МеупсК. - Ужщо новь видъ за фауната на Бълга- 
рия. Два екзъмпляри хванахъ на свЪтлината на лампата ми 
при гарата подъ СвЪта гора на 10. МШ. 1928 година. Ви- 
дътъ е разпространенъ въ Англия, южна Франция, Германия 
и Каринтия. 

Сем СгасПагидае. 

+ 376. Огп!х зсо!сеПа 58. |4101| - Пе. Едфумага. 
Меуйск -- Новъ видъ както за фауната на България тъй и 
изобщо на юго източна Европа. Три екземпляри хванахъ на 
свъЪтлината на ацеилленовата ми лампа въ Преображенския 
манастиръ на 24. УП,и 8. и 9. УШ. 1928 година. Общото раз- 
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пространение на вида обхваща северна Испания, срЪдна 
Европа и северо-западна Русия. 

: Сем. Тпедае..| 

“ 377. Асго!ер!а дгапишеШа Тг. |4486| - Пе. Ед- 
мага Меупск - Новъ видъ за фауната на България. 
При екскурзирането си около ДрЪновския манастиръ на 27. 

„МП. 1928 година намЪрихъ 12 екземпляри отъ тази много 
интересна пеперуда въ лЪвия клонъ на голбмата пещера 
надъ манастира. Пеперудкитъ бЪха накацали по влажнитЪ 
стени и сводъ на пещерата и то на такава дълбочина и тол- 

кова далечъ отъ входа, чевъи безъ това кривата тази галерия 

никаква свътлина не можеше да проникне до тЪхъ. Видътъ 
е разпространенъ и въ срЪъдна и южна Европа и Маврита- 
ния (северо-западна Африка). 

378. Епр!осаштиз ап: Нгастпаз с. (451 -- Два 
екземпляри въ Преображенския манастиръ на 9. М|. 1928 г. 

379. Мопор!з5 1птеПа НЬ. 4529 - Пе. Едфжага 
МеупсК. -- Заедно съ предшествуващия видъ единъ екзем- 
пляръ въ Преображенския ПИШЕ 

381. Мопор!5 сгос!сарше Ша Сет. |Хе новъ| -- 
Ое. Ефмаг Меупск -- Единъ екземпляръ въ Преображен- 

„ския манастиръ на 24. УП. 1928 година. 
За Пйева йедеете а 2. ВО Въ Преобра- 

женския манастиръ единъ екземпляръ на 9. У1. 1928 година. 

15ЗАММЕМЕЛ5 ЗМС. 

Прег Фе Гердорбегепашпа уоп Тгпомо шпд ОтдеБипа 
змигде Б1в фес зепг ууепа БеКапп. зете Мацезав дег Коп! а 
Еегдт папа уоп Ви! даг!еп чуаг Дег егзе дег ей па 5тейег- 

- Падеш дег ЦподеБипд уоп Пгпомо дезатте! На!. Оаз уоп Вт 
дезаттеЖез Магепа! Бейпдей з1сп 1 дег Котайспеп Епото!о- 
азспеп Званоп т зоПа. п детзеБеп зи 15: ацсп даз мепае 
Зсптейегипазтагепа! ашБемагнк, Фе Ог. |. ВигезсПп шпа 
М. Меде! ком ип дегзвеБеп Седепй дезаттей ПаБеп. Па 
гу вспеп Дезет Магепа! ЗП ашсп ешде Е Вшдапеп пепе 
ипд егеззаше Агеп Бегапдеп, зо Беашигаде ! пс и 
Гапе 1928 Нег Юг |м. ВигезсП дег Опежог дДез КОп!- 
адйспеп Мабог згопзспеп Миозешт5, Пгпомо ипд ПтаеБипа т 

„ Тердор егоофзспег Ветепипа ги егРогзспеп. |п боптег 1928 
ипд 1929 паБе 1сп по! Ма! Де гад Пгполо ипд 1 <свге ЦтпаеБипа 
БезиспЬ, патеп си НаБе 1сп 11 дет Епдраззе „Пегмепга“, Бе! 
РгеоБгазспепзк! Козег, шип Бей дет Козег Зуеа Пога 
дезатте(. Паз запспе уоп пи дезаттее Мабепа! стса 

с 3000 ЗШск, еплай ипдегавг 450 Апеп Масго--пд Мкго!ер!- 
11 
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дор!ега. п фезет егсеп Вейгад зпд пи 381 зсПег дегегт!- 
пее Апеп егланвп!, уоп уе сеп уодепде Ай еп уоп Безоп- 
дегет Пиегеззе зта: 1. Ро!урпаепт!5 зиБзег! сага Н. 3. (пеш 
г Еигора), 2. 5га ата! орПога зитрЕцозеПШа Га. пеш г 
Ечгора|, 3. Е р!зета зсог! асеае Езр. (1741), 4. Гешсапта 
оБзо!ека НЬ. (1936), 5. Мусга (ТГПа! росНагез) ро- 
|удгатта Пир. (2417), 6. Мадора зайса з з5с! Е. 
(2790), 7. Ернуга огЬ! си!агта НЬ. (3109), 8. 5гедаша 
Я1ескагга НЬ. (3708), 9. СперПазта сопзрегзапа 
Оопа!. (1613). 10. СперПазта 1псапапа ер. 11. Впс1-. 
115 прлрада г. (2279), 12 5 съвпгава рибогишейа 
Мое. (3452), 13. 5с/ г! агауаеШа Хе. (3466), 
14. ЗсиНг! в рагуеПа Н. (3475), 15. Со!еорНога ип 
рипс:ейа 72. (3803), 16. Со|еорНога сопугае 7. (3818) 
17. Огп!х зсо сеШа сЖани. (4101), 18. Асго!ер!а ага“ 
пЕеШа Тг. (4486), айе пеш г Фе Еашпа Вшдапепз. 

Мейеге  Пиегезане Апеп зп9й: ТПа!5 сег? зу! 
(09. 55р. Еегд 1 папа! Не. |9, Р!ег!з Кгпиерег! 
554г. 147, Рагадге гохе!|апа (Ср. |580," Еаприяес 
Бое1Ка Г. (529), 5бтег!пЕНиз дашегсиз сп Е. (718), 
Мегорз! 1 из рогсеПиз Г. 761, Реегодоп ргозегр! па 
Ра. (765), БЕапгориз Гад! Г. (786), Огутопта у! аба 
УЕаг. (802), БрараПа агдеп па оспЕ. (830), Агсогп!5 
(Гагта) Г-пгагит МйеПег (923), Гетоп!а Ба! Кап Ка 
Н.5. (1019), Рег!зотепе саес! депа Сир!до 1029), 5! га 
пегуоза Е. уаг. агдеп!асеае Н. 3. 1115, Вгуор! На 
гар: г! сиГа НЬ. маг. десер! г! си!а НБ. 1578, Наг!р:ега 
у1г1дапа Ма!4. |1815, | исег!а у!гепз Г. у. 1 отпаси- 
Тага зХаг. 1927, Атрп!руга ег!орода Н.5. |2042), Са- 
|уппга д1ЕЕ1п!з Г. |2089, Са|утпта :гарег! па Г. 2098), 
С1еорпапа ап ггп! а! Но. 2201, Еп:еНа ади!а# г! х 
Но. |2281, Асоп а цгап!а Епу. |2376, Тпа!росПпагез 
|М1сга| сотмптип!паси!а НБ. 1|2422, ТПа!росПагез 
|М1сга| ригриг! па НЬ. 2426, АБгоз!о!а г! рГазца Г. 
2515, Р|цзта деацшга(а Езр. |2519, Р!изта сопзопа Е. 
(2532) Вед!а Еипез а Езр. |2661, Сутагорйога" оси- 
Таг! в Сп. |2844, Содоп!а Ери! га! а!Б1осеПага НЬ. 
310, Содопта |Ер га! аппи!а а 5сНи!гхе 211, Со- 
допта |Ер! !га| рир! Пагта НЬ. 3112), Гагеп Та пеБи- 
|ава Ег. |3399, Терйпгос!|уз а рит! ага НБЬ. . |3658), 
Бара р;свага Сш!. 3702, б5е|епа |ипагта оср! . 
8734, Нтпега реппагта Г. (3746), Воагтта таео!1- 
сага Ар. |3899, Спорйоз уаг!еда а Опшр. у. су шт- 
Ба! агтага МШ. (3948, СН! оерПпога Сруаван а Б1со- 
Гогапа Еиезз!. |4142), изуи. 



ОСИ И СТЪРШЕЛИ ПРЕЗЪ ЛЪТОТО НА 1929 г. У НАСЪ 

Отъ Д. Йоакимовъ -- София 

МЕЗРЕМ ЦМО НОКМУ5ЕМ ПМ 5ЗОММЕК ОПЕ5 УАНКЕЗ 1929 
ПИЧ ВОПГОВКТЕМ 

уоп О. доактоу -- 5оПа 

Втората половина на изтеклата 1929 година у насъ 

се ознаменува съ появата въ голбмо множество на нЪкои 
вредни насЪкоми, който причиниха значителни щети на 
много културни растения. На първо мЪсто отъ тЪхъ бЪ ли- 
вадната пеперудка, която обърна вниманието на всички съ 
своето множество и нанесени вреди отъ гжсеницитЪ й, за 
което своевременно се изнесе въ печата, а и до сега още 
й се посвъщаватъ съответни статии. : 

Едновременно съ ливадната пеперуда се появиха въ 
голбмо множество нЪкои оси и стършели, която поява тре- 
вожеше нашето селско население въ сжщата степень, както 
и ливадната пеперуда, но остана безъ какво-да-било внима- 
ние у хората, занимаващи се съ тия напасти и за която 
нищо не се упомена въ печата. Масовото намножа- 
ване, обаче, на тЪзи пакостни насЪкоми презъ това лЪто бЪ 
нЪкакво изключително явление, на което тукъ искамъ да 
посвЪтя нЪколко реда. 
: Презъ последнитЪ три месеци: юлий, августъ и септем- 
врий отъ това лЪто, бидейки по екскурзии изъ казанлъшко, 
имахъ единъ рЪдъкъ случай да наблюдавамъ неизброимо 
множество оси и стършели, сжщевременно да слушамъ раз- 
казитЬ за тЪхъ на мнозина курортисти, дошли изъ всички 
краища на България на тамошнитЪ курортни бани. Отъ 
разказитъ на тЪзи хора можахъ да заключа, че масовото 
намножаване на тЪзи насъкоми е повсемЪстно изъ България. 
А тамъ, въ Казанлъшко, кждето хълмиститЪ и гористи мЪст- 
ности представляватъ добри условия за развитие на оси и 
стършели, които обикновено всЪко лЪто си ги има доста, 
но тая година тЪхното множество бЪ явление изключително. 
Навсжде селското население се оплакваше, че оситЪ и стър- 
шелитЪ му причинили една или друга вреда. Освенъ обик- 
новенното ожилване, отъ което често се срЪщаха хора, 
особно деца, съ подуто лице или ржце, не бЪше оставенъ 
на мира и добитъка. Миналото наблизу край гнЪздото имъ 
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животно веднага биваше спогонено отъ роякъ оси и нажи- : 

лено колкото трЪъбва. Мнозина орачи напущаха нивитЪ си 
недоизорани вследствие многото стършели, гнЪздещи въ 
хралупитъ на крушови и други тамъ дървета, или просто въ 
земята и които не допущатъ наблизу да ги смущава какво- 
да-било движение. Изъ жилищата навсжде се въвираха оси 
изъ всички жгли да дирятъ нЪщо за храна. Ястие неможеше 
да се укрие отътЪхъ. Въ всЪки сждъ съ какво-да-било ястие, 
оставенъ малко само открехнатъ, за часъ-два биваше на- 
пълненъ съ издавени въ него оси. При обЪдъ постоянно 
трЪбваше да се маха съ ржце и да се прогонватъ множеството 
нахални оси, който налитаха къмъ сжда съ ястие. При всЪко 
гребване съ лжжицата, трЪбва да изхвърляте изъ нея една 
две удавени оси. Поднасяте лжжицата къмъ устата си, хопъ, 
въ нея падне оса. Месо не бЪше възможно да се насЪче на 

открито -- цБлъ роякъ оси налиташе на него и по ржцетЪ, 
кжсатъ и отнасятъ трохи месо и жилятъ при допиране до 
тЪхъ. Ушавъ отъ сливи, круши или отъ други плодове не 
ОБше възможно да се изсуши на открито слънце -- за два 
три дена оситЪ оставяха стъ него само костилки и ципи. 
Пчелитъ бЪха въ жалко състояние. Около прелкитЪ имъ 
постоянно се въртятъ нЪколко оси, боричкатъ се съ гЪхъ,. 
намъкватъ се въ кошера и измъкватъ отъ тамъ пило, медъ 
или пчели, въпреки яростната защита на обитателитЪ му. 
А страшнитЪ. стършели, летейки бавно около > кошера, 
сграбчватъ съ крака връщащитЪ се оть паша пчелици и ги 

отнасятъ въ гнЪздото си. ПлодоветБ по дърветата и гроздето 
бЪха презполовени отъ оситЪ и стършелитЪ, а по-мекитЪ и 

по сладкитЬБ съвсемъ биваха унищожавани. Откъснете напр. - 
цЪлъ гроздъ, отвънъ непокътнатъ, но лекъ като перо; вед- 
нага измежду зърната му наизкачатъ стотина оси, на- 
влЪзли между зърната и отвътре до дръжкитЪ имъ ги про- 
дупчили, изсмукали всичкия имъ сокъ, а оставили непокжт- 
ната само ципата. Мнозина лозари обраха гроздето си не- 
дозрЪло „поне за оцетъ“, както казватъ селянитЪ, да не за- 

губятъ и него. 
Ги здата на оситЪ и стършелигЬ се срЪщаха твърде 

начесто. НЪмаше кухо дърво безъ стършелово гнЪздо въ 
хралупата му. На всЪки слогъ между „нивитЪ и лозята се 
намираха по единъ--два осиняци въ земята. ВсЪки зидъ 
изъ селата бЪ населенъ отъ нЪколко осиняци. За куриозъ, 
въ единъ зидъ въ селото Турия, дълъгъ 20 крачки, на- 
мЪрхъ 5 осиняци. : 

Какви особни условия бЪха благоприятствували това 
масово намножаване на оситЬ и стършелитЪ, не можеше 
съ положителность да се каже. Обикновено тЪмъ много 
благоприятствува сушавото лЪто, което не бЪше напълно 
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такова тая година. Лани 1928 г. напр., то бЪше повече сухо, 
но оситъ бЪха въ нормално множество. 

Предъ видъ интереса, който представлява масовото 
намножаване на оситЬ и стършелитЪ презъ това лЪто, не ще 
бжде безъ значение да дадемъ тукъ едно кжсо изложение 
на тЪхната биология, както и нЪкои указания за борба съ тЪхъ. 

ОситЪ и стършелитЪ, за които тукъ става дума, се чис- 
лятъ къмъ едно голЪмо семейство „Мезр!дае“ и то къмъ 
оная група отъ тЪхъ, които живЪятъ задружно на голЪми 
семейства и се наричатъ обществени (социални, колониални) 

оси. ТЪ живЪятъ задружно по нЪколко стотини или хиляди 
индивиди въ една община (семейство, колония) и си изра- 
ботватъ особни жилища, наричани гнъзда или осиняци, въ 
които се подслоняватъ и развъждатъ. Общината имъ сжще- 
ствува само едно лЪто и се състои отъ три сорта индивиди: 
мжжки, женски и работници (полово закърнЪбли женски). 

Обикновено жилището на оситЪ се помбщава въ хралупитЪ 
на кухитЬ дървета, въ пещерки въ земята, издълбани отъ 
самитЬ оси, въ гжстата вършина на нЪкой храстъ, въ зидо- 
ветЪ, или подъ покривитЬ. ГнЪздото имъ се състои отъ пити: 
една до 10 и повече, положени хоризонтално една надъ друга, 
образувани оть шестостбнни килийки, разположени само на 
долната страна на пититЪ съ отвора си надолу. ПититЪ сж 
кржгли или почти кржгли дискове отъ различна голЪмина, 
скопчени помежду си съ яки връзки и на растояние една 
отъ друга споредъ голъмината на оситЬ. Ширината и дъл- 
жината на килийкитБ на пититЪ сжщо зависятъ отъ голБми- 
ната на оситБ, които ги строятъ. Най-горната (първата) 
пита е най-малка, следващитЪ подъ нея постепенно се уго- 

лЪмяватъ до известно мЪсто, следъ което пакъ постепенно 

намаляватъ до най-долната. Тъй устроено гнЪздото на оситЪ 

обикновено взема приблизително сферична или елипсоидна 
форма. Най-горната (началната) пита на гнЪздото е закре- 
пена здраво за тавана на кухината, въ която е разположено 

“то. Гнъздото на нЪкои оси не е покрито съ нищо, а на други 

(повечето) то е покрито съ единъ шупливъ пластъ, напра- 

венъ отъ сжщото вещество, отъ което сж направени и пититЪ 

и отдалеченъ на малко растояние отъ периферията имъ. На 

долния край на покривката се намира единъ общъ отворъ 

за вжтрешностьта или пъкъ два такива, но по-малки отстрани 

и срЪщуположно. 
Веществото, отъ което е направено гнЪздото на оситЪ, 

"не е нЪкаква восъчна материя, отлжчена отъ „тБлото имъ, 

както у пчелитЬ. Това вещество се състои отъ гнили части 

отъ дървесина, кора, листа и др. т., които осата сдъвква на 

каша съ челюститЪ си, размекчава я съ плюнката си и обра- 

зува едно тЪсто, което, съ помощьта на челюститЪ и краката, 

източва на тънки сиво-пепеляви или сиво-жълтеникави листенца, 



прилични на попивателна хартия, отъ които строи пититЪ, а 
покривката и другитБ части на гнЪъздото си. - Осит?Ъ, следос оо пи 
вателно, можемъ да назовемъ „първитЬ фабриканти на ха- С. 

Фиг. 1. ГнЪздото на осата Мезра „зПуез!115 между клончета на дъпво : аи 
: съ открита покривка и 2 пити. Джо 

тия“ на Земята. -- ЦБлата външна форма на покрития така 
осинякъ приема сферична, продълговата, елипсоидна или кру-. 
шовидна форма. (Вижъ фиг. 1). 
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Образуванието и развитието на гнЪздото на оситЪ, както 
и на цЪлата имъ колония се извършва по следния редъ: 
ПролЪть презимувалата и оплодена още миналата есень жен- 
ска оса се събужда отъ зимния си сънь, напуща своето зимно 
скривалище и се втурва най-първо да търси удобно мЪсто, 
кждефо да устрои бждащето си семейство. Шомъ като на- 

мЪри такова, напр. хралопата на нЪкое кухо дърво, нЪкоя 
миша дупка въ земята, подъ керемидитЪ на покривитЪ, тъм- 
нитЪ жгли на малко обитавани постройки или сламени покриви, 
гжстата вършина на нЪкой храстъ и др. т., тя полага осно- 
вата на своето жилище. Най-първо осата (матка, царица) из- 
работва една килийка (централната) отъ първата (най-гор- 
ната) пита на своето гнъздо и я прикрепва къмъ тавана на 
куфината чрезъ една яка дръжка. Следъ това тя прилепва 
постепенно нови килийки наоколо първата и снася въ всЪка 
отъ тЪхъ по едно яйце. Сжщевременно тя уголЪмява пър- 
вата пита, започва и втора подъ първата, а сжщо туря и на- 
чалото на бждащата покривка най-отгоре. Следъ нЪколко 
дни най-първитЪ снесени яйца се излупватъ, отъ тЪхъ изли: 
затъ малки ларви, които веднага отварятъ уста и искатъ да 
ядатъ. За младата майка се открива нова и усилена работа. 
Тя развива максимумъ енергия. Непрестано хвърчи, лови разни 
насЪкоми, сдъвква ги, размъсва ги съ плюнката си и съ-съ- 
бранъ отъ цвЪтята нектаръ, като приготвя отъ всичко това 
една каша, съ която тъпче устата на лакомитЪ си дЪца. Едно- 

временно съ строежа на гнЪздото и хрненето на ларвит . 
осата разширява и пещерката подъ гнЪздото, ако то е раз- 
положено въ земята, въ нЪкоя изоставена маша дупка напр. 
При всБко излизане изъ гнЪздото си да търси храна и ма- 
териали, тя не излиза праздна, а изнася съ челюститЪ си по 
една пЪсъчинка или бучка земя, изчоплена изподъ гнЪздото, 
отъ което уголБмява простора му. Усилена е работата на мла- 
дата майка презъ това време. Но ето че нейнитЪ първи 
рожби, дораснали, повече не искатъ храна. ТЪ се покриватъ 
отгоре съ бБло калпаче (пашкулъ), почиватъ нЪколко време 
като нимфи и следъ нЪкОлко дни прогризватъ калпачето на 
своя пашкулъ и излазятъ на бЪлъ свЪтъ като млади оси. 
Това сж първитЪ рожби, първитЬ помощници на отрудената 
майка, които, следъ известна почивка, веднага подзематъ 
нейната работа и нейнитЪ грижи. ТЪзи първи млади оси сж 
първитъ работници (закърнели полово женски), който се из- 
лупватъ презъ цЪлото лЪто отъ снесенитЪ по-послЪ яйца отъ 
майката. Тая последнята повече не излазя отъ гнЪздото на- 
вънъ, следъ като младитЪ, наскоро излупени работници под- 
зематъ работата на семейството - продължаване строежа 
на гнЪздото, уголЪмяване на помбщението му и отхранва- 
не на излупенитЪ отпосле ларви. Работата на майката въ 
семейството отсега се ограничава въ последователното сна- 
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сяне на яйца, Тая задружна усложнена и засилена вече ра-.| 
бота на майка и челядъ продължава по сжщия редъ чакъ 
до наближаване на есеньта. Презъ тдя последенъ сезонъ отъ 
последнитЪ излупени ларви вече не излизатъ работници, а 
полови индивиди: мжжки и женски оси, които презъ сеп- 
темврий и началото на октомврий копулиратъ. Съ настжп-. 
ване на студеното време на есеньта, старата вече майка на 
семейството, работницитБ и мжжкитБ, следъ копула, изми- 
ратъ. МладитЪ пъкъ оплодени вече женски напущатъ гнЪз. 
дото, всъЪка си търси скрито мЪсто: пукнатини и кухини 
по дърветата. подъ покривитЪ и др., кждето да презимува 
до идната пролЪть, когато всЪка на свой редъ ще си обра-. 
зува собствено семейство. Старото гнЪздо следъ това запу- 

стява и скоро се разрушава. < 

СоциалнитЬ оси у насъ броятъ до 7--8 видове. Най-гол- 
мата отъ тЪхъ е стършелътъ Мезра сгаБго |. (фиг. 2.), а най- 

Фиг. 2. Стършелъ Мезра сгаБго. 

5 ии ? 
Фиг. 3. Горска оса Мезра Фиг. 4. Обикновена оса 

зу!мез 115. : Мезра ушдаг!5. 

обикновената е германската оса Мезра дегташкса Е, после 
горската оса Мезра зу! ез 1 8с., (фиг. 3,) саксонската оса Мезра 
захопка Е., обикновенната оса Мезра ушда5 Г.. (фиг. 4.), черве- 
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ната оса а Мевра Зара |., малката оса Мезра пефа Де Сеег. (фиг. 5) 
по-рЪдка е французката оса РоПзвез даШсиз |. (фиг. 6.) съ най- 
малочисленно семейство и непокрито гнЪздо отъ една само 
или две питки, подслонено подъ керемидитЪ и прозорцитъ, 
по плетишата, трънетЪ и тревит+. 

ВсичкитБ оси лесно се познаватъ по своята кафява или 
черпа основна окраска, нашарена съ напречни жълти пръ- 

Фиг. 5. Малката оса -- Мезра меда. 

стени по коремчето и жълти петна по главата и гжрдит. 
ТЪлото имъ е почти голо или усБяно съ рЪдки червеникави 
косми. ЖенскитЪ и работницитЪ сж снабдени съ жило и 
жилятъ твърде болезнено, даже и опастно. Жилото на оситЪ 

Фиг. 6. Френска оса. -- Ро51ез даПсиз. 
Ц 

нБма ситни зжбци, насочени обратно, както онова на пчелитЪ 

и не остава въ раната при ожилване. Осата, следователно, 
не умираследъ ожилване, както пчелата и може повторно да 
жили. Крилата на оситЪ сж добре развити. Съ тъхната по- 
мощь тБ хвърчатъ бързо и ловко. ПреднитЪ имъ крила, при 
спокойно положение, се сгъватъ надлъжъ по-срЪдата си. 
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МжжкигЪ оси по-лесно се познаватъ отъ женскитЪ и работ- 
ницитБ, отколкото женскитБ и работницитъ помежду си. 
МжжкитЬ иматъ тЪло малко по-удължено, коремчето имъ е 
съставено огъ 7 сегменти, а пипалата имъ сж прави и 12-членни; 
голъмината имъ е срЪдня между оная на женскитЪ и работ- 
ницитЪ. ЖЖенскитЬ и работницитЪ мжчно се различаватъ по-. 
между си. Голбмината имъ (женскитЪ сж по-голБми) не може 
винаги да ни служи за признакъ, защота има и по-дребни 
женски и по-едри работници. И еднитЪ и цругитЪ иматъ кжси, 
колЪнчести, 11-членни пипала, иматъ жило и коремче, със- 
тавено отъ 6 сегменти. По всичко друго си приличатъ. 

ВъзрастнитЪ оси се хранятъ съ сладки захаристи сокове, 
изсмукани най-вече отъ узрЪлитЪ сладки плодове: круши, 
сливи, особено грозде, а своето пило (ларви) тЪ хранятъ съ месна 
храна, сдъвкани насЪъкоми: мухи, гжсеници, паяци, късчета 
мЪсо отъ други животни. ТЪ отхранватъ своитъ ларви сжщо 
както правятъ птицитЬ съ своитЬ малки: донасять мноГо- 
кратно храна и я поднасятъ въ устата имъ. Оситъ не съби- 
ратъ медъ въ гнЪздото си, както правятъ пчелитЬ; самс по- 
нЪкога напълнятъ нЪколко килийки съ медъ, но скоро го 
изразходватъ. 

У насъ най-разпросгранената оса е германската (Мез- 
ра дептпашса |.) и стършелътъ (Мезра сгаБго |.). Първата е 
черна, съ жълти рисунки по главага и гжрдитБ, а коремчето 
й е жълто съ черна основа на сегментитЪ. Тя достига дъл- 
жина 13 -- 16 мм. (мжжката), 17 -- 20 (женската) и 1 -- 13 
мм. (работницата). Стършелътъ (най-голБмата нашенска оса) 
достига размБри на дължина 21 --23 мм, 26 -- 30 мм. 

и 19 - 23 мм. (р.),. Той има червенокафява основна 
окраска, нашаренъ по главата, гмрдитБ и двата първи ко- 
ремни сегменти съ жълто, а останалитЬ сегменти на корем- 
чето сж жълти съ червенокафява основа на сегментитЪ. Пър-. 
вата построява гнЪздото си въ кухината на дърветата (но по- 
рЪдко), въ зидове, въ плъвни или въ земята (най-чесго). Въ. 
последния случай гнъздото бива и най-голбмо. Обикновено 
то има размбри 25 -- 30 см. въ диаметъръ, но по нЪкога 
(много рЪдко) то достига размъри до 1 метъръ въ диаме- 
търъ и съдържа до 10 и повече пити. Окраската на гнЪздото 
е сиво-пепелява, а материята му е доста жилава. Стърше: 
лътъ сжщо строи гнЪздото си въ зидове, въ земята (най-рЪ-. 
дко и поголБмина най-малко), въ хралупитЪ на дърветата, 
дето достига най голбми размЪри, понЪкога въ диаметъръ до 
50--60 см. Стършеловото гнъздо (вижъ фиг. 7.) има пепеляво- 
жълта окраска, съ 5--10 пити вжтре и е лесно трошливо. Отво- 
рътъ на покривката му се намира на долния край ие доста 
голъмъ, 9 -- 10 см. въ диаметъръ. ГнЪздото на германската 
оса понЪкога се обитава отъ нЪколко хиляди индивиди, а 
онова на стършела - отъ нЪколко стотини. ТЪзи две оси 

тие: 



ЖАЗА 

ТА 

най-често се намирать изъ околноститъ на селищата и въ 
самитЪ селища, а рЪдко въ горитБ и чисто пустиннитЪ м- 
ста ТЪ именно презъ изтеклото лЪто бЪха масово на- 
множени. 

Фиг. 7. ГорнитЬ 3 пити отъ гнЪздото на стършела безъ покривка. 

: При нормално намножаване на оситЬ и стършелит, 
едва ли се чувствува нЪкаква щета отъ тЪхъ. При това тЪ 
отчасти сж и полезни, тъй като, заради храна на своитЪ 
ларви, тЬ унищожаватъ доста насъкоми: домашната муха, 
синята и зелената месарки и гъсеници, а стършелътъ уни- 
щожава много скакалци. Но кога се намножатъ въ голЪмо 
количество, тЪхното сжществуване ваче се манифестира като 
силно вредоносно. Най-вредни сж тЬ за зрЪлитЪ овощия, 
особено за гроздето. Ето защо най-често намираме осиняци 

о по слоговетъ на лозята. Освенъ това, оситЪ и стършелитЪ 
убиватъ голБмо количество пчели, на които изсмукватъ меда 
“изъ гушата, а трупа сдъвкватъ за храна на ларвитЪ си. Стър- 

„ шелътъ, при това, въ гориститЬ мЪста изгризва ивички кора 
„ на младитЪ осенови, джбови и други дръвчета, съ което имъ 
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нанася чувствителна повреда. Твърде неприятни сж оситЪ и 
стършелитЪ съ своето силно болезнено и опасно жилене. ТЪ 
нападатъ всЪки, който само помине край гнЪздото имъ и 
съ по-бързи движения ги потревожи и жестоко го нажил- 
ватъ. Ожилването на стършела е по-силно и по-болезнено 
оть онова на осата. Неговото 5 мм. дълго жило прониква 
доста дълбоко подъ кожата и причинява освенъ острата 60- 
лка, нЪщо като тЪжъкъ ударъ, следъ това бързъ отокъ, 
долошаване, отмаляване, трЪска и следъ това изпъпчване 
насжде по кожата, последвано отъ облекчаване; но бол- 

китЪ и отокътъ траятъ още два-три дни. ЖенитЪ и децата 
по силно чувствуватъ болежката отъ ожилването и у тЪхъ 
отокътъ е смжщо по-силенъ; вЪроятно по-нежнитЪ тъкани по- 
силно се възпаляватъ. Повече отъ едно ожилване довежда 
вече по-тЪжки последици: изгубване на съзнание, бълнуване, 
а не рЪдко и смърть. СлучаитЪ отъ смърть на голбмо жи- 
вотно, напр. конь, при многократно ожилване, не сж рЪдки. 
ЗКиленето на осата, макаръ че не е толкова силно, както на 
стършела, но то понЪкога е по-опасно. Случва се че оса, 
паднала въ вода или нЪкоя сладка течность, или проникнала 
въ нЪкой плодъ, по невнимание изпита или изядена, ужилва 
по небцето или въ гърлото, дето нежнитЪ тъкани лесно се. 
възпаляватъ и бърже отичатъ, вследствие на което, преди 
още да се взематъ мЪрки, се предизвиква задушаване и 
смърть. : | 

ОситЪ и стършелитЬ сж твърде раздразнителни и от- 
мжстителни. ТЪ нападатъ яростно лицето, което доближи 
гнЪздото имъ и нЪщо ги потревожи и непременно го ожил- 
ватъ, ако то не се отдалечи за благовременно. Ако въ такъвъ 
случай сме доближили гнЪздото на оси и вече сме заоби- 
колени отъ тЪхъ, сърдито и бърже хвърчещи около ни, най- 
благоразумно е да престанемъ да се движимъ, никакво ма- 
хане и жестикулиране съ ржце съ: цель да ги прогонимъ, 
което още по-вече ги разярява и одързостява, а бавно да 
се оттеглимъ заднешкомъ -- въ такъвъ случай оситЪ бързо 
се успокояватъ и повече не ни преследватъ. Ако пъкъ сме 
доближили гнЪздото на стършели, бързото бЪгство и то 
на далечъ, въ такъвъ случай, е едничкото срЪдство за спа- 
сение. ТЪзи голбми оси умБятъ добре да различаватъ своя 
врагъ (животнитЪ) отъ другитБ предмети, колкото и ще той 
да се преструва на неподвиженъ. При това, тЪ преследватъ 
доста далечъ. Когато, обаче, ний сме галечь отъ гнЪздото, 
оситъЪ и стършелитЬ не нападатъ и винаги се стремятъ да 
избЪгнатъ неприятеля, а ужилватьъ само въ случай че бждатъ 
натиснати или уловени. Най-раздразнителни и най-напада- 
телни сж оситЬ презъ горбщото време на деня. При утрин- 
ната хладина, презъ облачно време, или есенно застуденя- 
ване -- съ понижение на температурата, оситЪ ставатъ по- 
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кротки, индеферентни и не жилятъ. Сжщо тъй тБ сж безо- 
бидни и когато тЪхната майка, основателка на семейството, 
изчезне по нъкои причини изъ гнЪздото. : 

Следъ залезъ слънце обикновено оситЬ се скриватъ 
въ гнЪздото си и не излизатъ повече чакъ до изгревъ и 
затопляне утрина. Стършелътъ, обаче, нощемъ го спира 
само силенъ дъждъ, инакъ отъ обикновена хладина той не 
се бои и цЪла нощь движението въ гнЪздото му не пре- 
става, макаръ и не тъй усилено както дене -- той работи 
и ноще. 

Отъ казаното по-горе за оситЪ и стършелит, очевидно 
е, че тЪзи насБкоми сж твъвде пакостни, особено при сил- 
ното имъ намножаване, както това бЪ прЪзъ изтеклото лЪто, 
Въ такъвъ случай, за намаляване вредитЪ, които тЪ причи- 
няватъ, необходимо е да се взематъ съответни мЪрки про- 
тивъ тЪхъ. Най-ефтинъ и лесенъ начинъ за унищожаване на 
оситЬ е: пролЪть да се хваща и убива всЪка оса, кждето се 
намЪри. Презъ това време (априлъ, май, та и юний) хвър- 
чатъ само женскитБ, основателки на осиняциъ и съ тЪХ- 
ното погиване, унищожава се цЪлъ осинякъ за презъ вто- 
рата половина на лЪтото. Развититъ пъкъ вече осиняци 
презъ втората половина на лЪгото, трЪбва да се намЪрять 
и унищожатъ. Намирането на осиняка не е трудна работа. 
Достатъчно е да се. пожертвува два-три часа време презъ 

" деня и внимателно да се следи посоката къмъ която се на- 

правляватъ оситЪ отъ мЪстото кждето тЬ търсятъ храна. 
Следъ нЪколко прембщания по тая посока най-после се 
успъва да се намбри мЪстото, кждето се помвщава гнЪздото. 
Или пъкъ могатъ да се питатъ лицата, които най-често ми- 
наватъ презъ дадена мЪстность: пъдари, пастири, работници 
по къра и др., които ще ни дадатъ най-добри указания за 
намиране нЪкой осинякъ въ близката околность. За да се 
унищожи гнЪздото на оситЬ, най-добре е да се извърши 
това когато цЪлото му население се е прибрало въ него -- 
зарань или вечерь. Най-лесното унищожаване на оситЪ въ 
гнЪздото се постига като се втикне въ дупката (ако осиняка 
е въ земята или отвора на хралупата (ако то е въ дърво). 
намотана топка отъ парцали, натопена въ нЪкой асфикса- 
тивъ: хлороформъ, етеръ, бензинъ, петролъ и др., отворътъ 
се затуля добре съ каль и се оставя. За 15-20 минути при 
силнитЬ асфиксативи, или за 1--2 часа при по-слабитЪ, всич- 

кото население въ осиняка вече е измрЪло. Странични отвори, 
водещи въ осиняка, сжщо трЪбва да се затворятъ, инакъ 
умъртвяването на оситЪ не стана пълно, тЪ се съживяватъ 
наново, поправятъ си отвора и пакъ продължаватъ рабо- 
тата си. Благоразумно е, при тровене на оситЪ винаги да 
се работи съ пчеларска мрежа, надената на глава и съ по- 
дебели дрехи, а при оситЪ и съ кожени ржкавици, защото 
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тЪЬ жилятъ и рмцетъ. ГЪзи предпазителни мЪрки сж необхо- 
дими, защото преди да се затвори отвора на помъщението 
на осиняка, може нЪколко оси да изхвъркнатъ изъ него, 
или пъкъ закъснЪлитЪ да се върнатъ. Особено, ако работата 
се касае да се унищожи стършелово гнЪздо, на което оби- 
тателитЬ и порано и по-късно все сж въ движение. Оси- 
няци, разположени въ дупки по стръмнитЪ слогове на ло- 
зята, нашитЪ лозари ги унищожаватъ чрезъ изгаряне. На- 
трупватъ купчина сухи лозови пръчки малко по-долу отъ 
дупката на осиняка и ги подпалватъ. ОситЪ, идейкй и връ- 

щайки се, минаватъ презъ пламака исе изпърлятъ. Въ това 
време гнЪздото се открива чрезъ нЪколко копвания съ мо- 
тика и се втиква въ огъня -- цЪлото население оси изгаря. 
При тЪзи операции все нЪколко оси, по-вече или по-малко, 
ще се спасятъ отъ погибель; обаче, тъ нЪматъ вече никакво 
значение, защото следъ смъртьта на пилото и майката, тЪ 
се разбЪгватъ и скоро погиватъ. 

НЪколкократното ожилване на оситЪ, едновременно. и 
особно презъ горБщо време, непременно изиска помощьта 
на лЪкаря, инакъ може да последватъ печални случаи. Острата 
болка и отока отъ ужилване бърже минаватъ, ако ужи 
леното мЪсто наскоро се натрие съ амонякъ или карболова. 
вода. Въ случай че липсватъ такива срЪдства, добива се 
известно облекчение чрезъ налагане студенъ компресъ съ 
вода, солена вода, мокъръ пЪсъкъ или калъ. Ужилване вь. 
устата или гърлото се лЪкува чрезъ гаргара с силенъ раз- 
творъ отъ морска сояль. 

Най-после нека споменемъ нЪщо и за Селие на 
ревматизъмъ чрезъ ужилването отъ оси. Мнозина сериозни 
наблюдатели твърдятъ, че ужилването на болни мЪста отъ 
ревматизъмъ, безразлично хронически или остъръ (ставенъ), 
причинява бързо изчезване на болестьта за известно само 
време или за винаги. Повтаренето на лЪкуването довежда 
крайното излЪкуванне. Сжщото се е случвало и съ катаръ 
въ гърлото, който е изчезвалъ при ужилване по шията. 
Въ тоя случай еднакъвъ е ефекта, добитъ отъ ожилването 
на оси или пчели. За предпочитане е онова на първит, 
тъй като при ужилването отъ пчели, жилото остава въ ра- 
ната и трЪбва да се изважда при това и самата пчела умира. 
За такова „лЪкарско“ жилене, осата се хваща съ щипци, 

допре се края на коремчего й до кожата и ужилването пос- 
ледва веднага. ; 

Ефектътъ отъ ужилването се причинява отъ привива- 
нето на отрова, вкарана въ раната направена отъ жилото. 
Отровата на оситЪ е сжщата както и на пчелитЪ. Тя е без- 
цвЪтна течность съ стипцавъ и горчивъ вкусъ и кисела ре- 
акция. Въ състава й е намЪрена и малко мравена киселина, 
но цЪлия й съставъ до сега точно не е опредЪленъ. 



НОВИ ЛЕПИДОПТЕРНИ ВИДОВЕ ЗА БЪЛГАРИЯ. - 
Отъ Ал. Кириловъ ДрЪновски, естественикъ 

ЧЕЦЕ ГЕРРОРТЕВЕЧАВТЕМ А05 ВП. СВЕ!ЕМ. 
топ А!. КиПом ОгепомзК!, бойа. 

Близо 100 години ни дЪлятъ отъ онова време презъ 
нашето турско робство, когато чужденци учени и ентомо- 
лози изъ Унгария, като пиге Епуа!д5гКу и неговитЪ пратеници, 
сж идвали въ нашето Отечество съ цель да събиратъ и про- 
учватъ насъкомната фауна на планинитБ и равнинитЪ ни, 
главно пеперудната (лепидоптерната). Тия проучвания въ 
силна степень продължаватъ и следь освобождението на 
България, но вече успоредно съ работата на нашитЪ първи 
ентомологични сили НедБлковъ (1), Ковачевъ (1), Иоаки- 
мовъ, Марковичъ и Пигулевъ. ТЪ, ту по своя инициатива, 
ту поради подражение и насърдчения на чужденцитЪ енто- 
молози, сж събирали материали отъ насЪкоми и правяха 
своитЬ проучвания върху фауната ни по полета, хълмове и 
низкитЪ части на планинитЪ. За това свидетелствуватъ мно- 
гото тЪхни научни трудове (печатани на български и нЪмски). 
Обаче, единъ отъ най-важнитЪ моменти на тия наши проучва- 
ния съвпада преди 25 години съ излизане на по-млади есте- 

„ ственици -- ентомолози отъ нашия Университетъ, като ДрЪнов- 
ски, Бурешъ, Чорбаджиевъ, Петковъ идр. (За историята натия. 
проучвания гледай специалния трудъ на ентомолога Д-ръ 
"Ив. Бурешъ!).) ТЪ, обаче, носейки своята заинтересованость 
и първитЬ познания по ентомологията още отъ ученичес- 
ката скамейка (но не и отъ Университета), не само че не 
сж преустановили дейностьта въ тази научна область, но 
даже усилиха многократно събиранията и проучванията 
насЪкомитБ до възможни граници. Като плодъ отъ тия по- 
следнитЬ сж многобройнитЪ работи, носещи не само систе- 

матиченъ, но даже и обобщающъ характеръ по нЪкои по- 
специални въпроси и на отдБлни високи планини”). 

: 1) Бурешъ, Д-ръ Ив. -- „История на ентомологичнитЪ проуч- 
вания на България“. (Въ Трудове на бълг. наученъ земл. стоп. инсти- 
тутъ Хо 8.) София, 1924., 

2) а) Пгепомзк, А!. К, - „ПеБег Фе уег!ка!е Мепейишпа дег Цер!- 
дор егеп п деп НоспдеБтгдеп Вшдапепз“. (Въ Пешзспе Еп!. Хейзсъги 
Н. 1--2) 1925. ; 

Б) ДрЪновски, А!. К, -- „Лепидоптерната фауна по високитЪ пла- 
нини на България. (Въ Сборникъ на бълг. Академия на наукитЪ, Кн. 
ХХШ), 1928. 

с) Вишгезсп О-г 1. чи. Агпд. О-г М, - „Пе Сапагее з!еПепде 
Тегапеп Вшдапепз и. Магедотепз“. (Въ Хейзсппй) Еаг МогрВо 

1Тофе ипд Оеко!оде дег Пеге) В. 5, Н. 7. 1926. 
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Така че, благодарение на силната заинтересованость 
на българскитБ ентомолози къмъ твърде интересната ни 
насъкомна фауна, както и поради непрестанната връзка и 
подкрепа стъ страна на разнитЪ специалисти въ странство, 

направихме за кжсъ периодъ отъ години нашето Отечество 
известно на чуждия ученъ свЪтъ много повече, отколкото 
съседнитЪ на България страни. | Има написани повече отъ 300 
малки и голбми работи по ентомологията на България|. 

Като учители и преподаватели, въ свободното си отъ 
занятие време презъ ваканционнитЪ месеци, нашитЪ енто- 
молози сж извършвали своитЪ свкскурзии и проучвания изъ, 

всички части на страната ни -- главно по планинитЬ. Обаче, 
само въ три главни мЪста, като: около Сливенъ, София и 
Бургазъ тия проучвания сж били правени презъ тритЪ веге- 
тационни сезони на годината. Именно, само въ тЪхъ се бБ 
успъло да се събератъ и опредвлятъ по повече отъ 1100 
разни видове пеперуди |пасго и писго| за всЪка една отъ 
тЪхъ. Като най-слаби сж нашитЪ проучвания на нощнитЪ 
видове и дребнитЪ отъ фамилиигЬ на Мсгоердоргегае. 

Презъ първитЬ времена на проучване нашата ентомо- 
логична фауна, обръщахме внимание почти на всички раз- 
реди отъ грамадния класъ пзеса (бЪха почти изоставени 
Ар егудоа, Агстрега и Мепгорсета), като всБки нашъ енто- 
мологъ е събиралъ метериали безъ особена специализация. 
Въ последно време, обаче, започнахме да се ограничаваме 
не само въ единъ отдБленъ разредъ, напр. само въ | ер!- 

„дор ега, или Совор ега, Кпупспоба, Опйорбега и др. но даже. 
ние направлявахме проучванията си по отдЪлна планина, 

висока или по-низка), отдЪлна околность, или най-после 
отдблна група отъ единъ разредъ?). : 

Отъ всички планини, като най-добре познати въ енто- 
мологично отношение, макаръ не и въ всичкитв тъхни краища, 
сж Витоша, центр. Стара пл, Рила, като по-слабо сж Али- 
ботушъ, Пиринъ, Родопи, Осогова, СрЪдна гора, Люлинъ, 
Лозенъ, българска Странджа, БЪласица, обаче, като съвсемъ 
непроучени въ сжщото отношение оставатъ планинитЪ Конева, 
Верила, Плана, Огражденъ, и др. по-низки по границата. 

Презъ лЪтото на изтеклата 1928 г. търсейки нъкои 
рЪдки и отъ по-голбмо значение за нашата пеперудна фауна 
видове, именно 1| въ централната най-висока часть на Стара 

пл. (изъ високата область между Карлово и Калоферъ -- 

1400 до 2375 м., 2) презъ пролЪтьта по Люлинъ |източнитБ 

1) Гледай работитЪ по пеперудната фауна на Витоша, Рила, центр. 

Стара пл., центр. Родопи, Пиринъ, Осогова пл, СрЕдна гора и др. 

2) Гледай работитъ за пеперудитЬ на Софийската, Бургаската 

околность, Айтоската и др., както и ония за дневнитБ, нощнитЪ 

дребнитЬ и др. пеперуди. 
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склонове -- 900 до 1000 м. вис.), З| презъ есеньта на Витоша 
Вап. склонове - 650 до 750 м| азъ се натъкнахъ, за мое 
голбмо очудване, покрай голбмия брой по-познати видове и 
форми, на такива съ нови мЪстонаходища за разнитЪ пла- 
нини, както и най-после и на единъ голЪмъ брой такива 

пеперудни видове, още непознати менъ и нови за България. 
Сжщото е и съ моитЪ най-нови проучвания по граничната 
ни планина вь с. изт. Македония Алиботушъ, висока надъ 
2000 метраЦ(. 

Именно тия последнитЪ видове ще намерятъ мЪсто въ 
настоящия ми приносъ, който освенъ това ще съдържа едно 
кратко мое описание и на новия за науката писго видъ 
Е! ас 15 а |аетеШа КЬ!., откритъ отъ менъ въ много 
екземпляри на Люлинъ, на 25 юний 1928 г., (Сжщиятъ ще 
бжде описанъ подробно въ близко бждаще отъ специалиста 
Нога! Рго!. О-г Напз КеБе! въ Виена). Като важенъ на второ 
мЪсто въ случая е глациалниятъ и северенъ видъ Агсупп! 5 
арП аре НЬ., проученъ отъ менъ въ неговото първо мЪ- 
стонаходище у насъ по центр. Стара пл. (открить е отъ менъ. 
още на 11 юлий 1909 г.) на височина 1600 -- 1900 м. 

Видътъ Терйгос!уз а ипдайа Е, (зсг?рекагта) 
отъ находището на по-предния видъ, единъ глациаленъ и 
новъ планински видъ у насъ. Формата О1е! Пгес е5 оБ- 
опдапа уаг. аде! апа КЬ!. отъ Люлинъ е нова планинска 
форма за България и други. 

НовооткрититБ у насъ видове пеперуди по мЪстонахо- 
дища могатъ да бждатъ наредени така: изъ околностьта на 
София и по Витоша - 9 пасо и писго, отъ Люлинъ -- 
4 ткто, отъ Стара пл. - 6 тасо и пиксго, а оть Бур- 
газско-- 1 псго. Отъ всичкитЪ видове 4 сж пасго |1 дневенъ 
и 2 нощни, останалитБ писго, главно отъ фамилийтБ Се!е- 
спидае и ЕТас 5 Ндае. СжщитЪ тия видове по произходъ могатъ 
да бждатъ наредени така: ендемични 1, съ ориенталски ха- 
рактеръ -- 5, съ уралски характеръ -- 5, глациални -- 2, евро- 

пейски ендемични -- 4, алпийски -- 1, съ неизвестенъ пн; 
изходъ -- 2. 

За да избЪгна дългитЬ описания на видоветЬ, както би 
се падало да направя въ случая (това сж нови видове за 
България), азъ ще се задоволя да дамъ кратки такива, но само 
въ сравнение съ рисункитЪ и описанията на сжщитЪ въ по- 
добре познатата ни Пич ращуван и опредЪлители отъ А. зршег, 
В. Зейг, 4. Кеппе!. 

На край считамъ за свой приятенъ дългъ да изкажа 
голбмата си. благодарность къмъ специалиститБ лепидопте- 
ролози отъ Бади Нона! Рго!., О-г Н. КеБе! и Рго!. О-г Н 

1) За новитЪ видове пеперуди, открити тази година на Еаиботииеа 
ще говоря въь отдЪлна статия, която се печата въ сЖщитъ Пали 

Ентом. Д-во.“ 
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Коаг за оказаната къмъ менъ услуга съ опредЪляне на по- 
вечето отъ видоветЪ, съдържащи се въ настоящия ми приносъ. 

Еат. Мутрпайдае. 

1. (подалп. и глац.) Агдупп! в арвнаре 15. (5саг. 
и. РЬ. Ка. Хе 202). (-- еппопца Езр., вопупв НгЬзг.). 

Хвърчи изъ подалпийскигтЬ тревисти сухи и отчасти мо- 
кря поляни и долове надъ еловитЬ гори, на височина 1600 
до 1700 м. въ централната най-висока часть отъ Стара-пла- 
нина (Карлово -Калоферъ). Тамъ, между хижа Юмрукъ-чалъ, 
в. Левски -- Ботевъ, в. Чафдарица и в. Юмрукъ-чалъ -- Фер- 
динандовъ, презъ цЪлия юлий месецъ на 1928 г. сръщнахъ 
повече отъ 10 екземпляра, отъ които можахъ да хвана само 
2 рид Ф чисти и добре запазени. Този северенъ и гла- 
циаленъ видъ, споредъ Реетзеп 1, азъ открихъ у насъ по 
западнитЬ склонове на Юмрукъ-чалъ още на 11 юлий 1909 
г, за който съобщихъ че принадлежи къмъ сродния нему 
глациаленъ видъ, атпа Ния а Езр. 2), която гръшка, обаче, азъ 
изправихъ въ последната си студия отъ 1928 г. ?) 

Откритието на тази дневна пеперуда бисерка у насъ, 
както изобщо въ цЪлата юго-източна Европа отечеството й 
е въ най-севернитБ страни на Европа, Азия и Америка), е отъ 
твърде гобмо значение. Това находище на югъ, както и ония 
на нъкои други глациални видове пеперуди, ни говори какво 
нашата страна съ нейнитЪ много и твърде високи планини 
е преживбла сложнитЪ промбни въ климатъ, животни и ра- 
стения отъ времето на ледниковитЪ и междуледниковитЪ пе: 
риоди. Като остатъци - СадаПпейке отъ поменатото време, 
могатъ да се считатъ освенъ този, още и други 41 разни ви- 
дове и форми пеперуди, открити до днесъ у насъ по плани- 
нитЪ, главно по високитЪ. 1) Разпространението на вида е до- 

1) Ребегвеп Мад. М, -„Гер Фор егеп -- Рашпа уоп ЕзЦапа (Еез!) -- 
ТаШп -- Кеуа!. 1924 - 1927. : 

2?) Пгепомзку, А К. -- „Вейгад гиг Гер4ор#егеп -- Еашпа 4дез П0- 
спя еп Тез дез 7еп!га!-Ва!сапз (5:ага-Мапта) п Вшдапеп.“ (Въ Епот. 
Кипдзспаш, 1909, р. 17-23.) 

3) ДрЪновски, Ал. К. - „Лепидоптерната фауна по високитБ пла- 
нини на България“. (Въ Сборникъ на бълг. Академия на наукитЬ. Кн. 
ХХШ. 1928, стр. 72.) : 

1) „Гледай литературата по този въпросъ, оть: 1) Но Наиз, О-г К. 
-а) Кизспез Меггейспп!5 дег Богеайртеп Пегогтет (СПахагейк!е) дег 
пи Не|-ипд з04-ецгорайзспеп НоспаеБпае“ --(Въ Аппа!еп д. К. К. Чабогп. Но! 
тузешт -- Меп, 1912, Вд. ХХУ!, р. 399--440); Ь) „зригеп дег Езгей пп 
ЕашпепЬИд уоп Ешгора“ - (Въ Мегбйеп!. д. Чайигп. аа! тизешп -- Меп, 
1924, НЕ, 4); 2) ВигезснН. Ог ОХ и. АгпдЕ Ог. М. - „Пе Сапа!ге- 
Ше звеПепдеп Пегогтеп Вшдапепз и. Магедопепз“: -- (Въ Хейзсг. |. 
Могриогоще и. Оекоод!е дег Пеге -- 5. В4, 3. НЕ. 1926;) 3) Пгепомз кЪ, 
А. К, - „Ге Герор!егепашпа аш деп НоспаеБтгдеп Вшдапепз, Ш Тей 
-- ПеБег деп Снагак!ег дег ЬШдапзспеп Гер!дор!егеташпа“--(Въ Трудове 
на Бълг. Природоизп, Д-ство, 1929, Ва. 14): ; 
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стигнало на юго-изтокъ до Армения, а ю.з. въ юнжна Белгия. 
Поради особената важность, която има този видъ за на- 

шата пеперудна фауна (главно висопланинската), азъ считамъ 
за необходимо да дамъ по-важнитЪ негови белези, въ срав- 
нение съ рисункитЪ и описанията му въ литературата, като 
уРг А. Зршег?) ие А. 5ейг Ф). 

Притежавамъ 2 /о и? ФФ чисти и добре запазени 
екземпляра, на който дЪснитъ крила мЪрятъ 20-22 мм. а 
при расперени крила 40-41 мм. |малкитЬ размъри сж за 
мжжкитЪ, голбмитЪ за женскитБ екземпляри. НашитЪ «/с/ 
екз. отговарятъ повече на рисунка 7-а, ТаГ. 7 у 5ршег, както 
отъ горната, тъй и отъ долната страна, съ малката разлика, 
че чернитЪ петна и знаци сж винаги въ по-силенъ тонъ (черни) 
отколкото на рисунката. По-тжмни сж женскитЪ екз., у които 
и най-ясно изпъкватъ отличителнитЬ белези на вида. Отъ 
една страна тЪ наподобяватъ твърде много на рисунка Е, 
Та!. 67 у зе!г, което, обаче, вЪрвамъ да е дадено погрЪшно 
като с именно, защото както по тъмнотата, тъй и по край- 
ржднитЪ си жълто-бЪли трижгълни петна сж твърде близки 
едни на други. Отъ друга страна, по зеленикавия оттенъкъ 
върху тъмната базална часть по горната страна на крилата, 
както и слабозеленикавата долна страна на заднитЪ крила 
въ тЪхната сръда и базалната часть), отчасти и въ апикал- 
ната връхна часть на преднитЪ крила, нашитЪ екземпляри. 
се приближаватъ най-вече до рисункитЪ у Зршег. 

Разпространение: изъ мочурливитЪ области на Бел- 
„гия, Бавария, Германия, Нидерландия, Уралъ, сев. Азия, Ар- 
мения, Сибиръ и Лабродоръ. | 

Незрегпдае. 

2. Незрепа агтлогсапиз ОБЕН. (703 Б15.) де! 
Кодаг. На Стара планина, при гара Реброво, до р. Искъръ 
до 25 км. северно отъ София, изъ тревиститЬ мЪста хвърчи 
заедно съ сродния му видъ а! уешз. Моятъ чистъ с/ екз. има 
125 мм. дълго предно крило, а при разперени крила мЪри 
235 мм. По данни отъ Рго. От Н. Койаг Мец, авторътъ ОБег- 
Вот 7) е наблюдавалъ вида да хвърчи изъ ливадитЪ при Кеп- 
пез и дюнитЪ на Вгейадпе, но го поставя като най-близъкъ 
до полскитБ видове а!уеишз и неговитъ форми сагипаеи 
с1г5 11 |отдБлени вече въ нови видове. Нашиятъ видъ се раз- 
личава не лесно отъ сроднитЪ му въ случаитЪ, когато хвърчи 

5) зри!ег, От А. - „Пе ЗсптеНегпде Еишгораз“. -- ЗиНдаг! 
Ш АшНаде. 1901--10. | 

6) 5е! #7, Ог А. - „Пе СгозззсптпеЧептдае дег Егде. -- | АБ! 
Еачпа Ра!йаеагсиса. 5 дат, 1906--15. . 

1) ОБегтиг, -- „Егидез де Гер!дор!егооде сотрагве“. Еазс. ТУ. 
Кеппез. 1910, р. 411, рисунки отъ Сшо#, Ме 511 до 517. 
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заедно съ тЪхъ Погава показва и преходи, обаче най-харак- 
тернитЪ негови белези сж следнитЪ: той е по-дребенъ. кри- 
лата му сж > повече бронзово-кафяви |особено заднит |, 
отколкото черникави. 

Споредъ О-г. У. Г. Кецегйт, възъ основа изследванията 
на гениталнитЪ органи на този и казанитЪ сродни видове, 
аглопсапиз се отдБля отъ последнитЪ. 

Разпространение: отъ западна, презь срЪдна и 
източна. Европа до Мала-Азия. Въ Бретань (сев. зап. Франция) 
се сръЪща чисть, безъ смЪсица съ другитЪ видове. 

Посишпдае. 

3. ВНато в Пистрева осп г. 2270) с--+ евмавие 
орега с. Единъ добре запазенъ и чистъ екземпляръ 
хванахъ вечерь на ламла, по сев-зап. поли на Витоша, из- 
точно отъ с. Княжево при София, на 26. УШ. 1928 г. 

Въ сравнение съ рисункитЬ у зршег ТаЕ. 34, На. 9, Ва. 
Ер. 154 иу зейх Та 1, е, В4. Ш7р. БЕ нашиятк 07 ева: 
отговаря повече на оная у оршег, само че пакъ показва 
една по-тъмно-сива основна боя на крилата. Дължината на 
дЪсното предно крило е 25 мм., при разперени - 47 мм. 
Сжщо и свЪтлитБ жълто-бЪли петна, знаци и лжкатушни 

линии по преднитЪ крила сж по-слабо развити, т. е. не ли- 
чатъ тъй ясно у нашия екз. НавЪрно този екз. ще да е отъ 

втората генерация на вида у насъ. 
Разпространение: западна, срЪдна и южна Европа 

и Мала-Азия. 

Сеотештдае. 

4. (пл. и глац.)  Гербгостуз:та ипаата Еш- -- 
зспрапа Н. 5. (3616) де. Коаг. По стенитЪ на една 
малка пещера изъ Карловския балканъ въ централна Стара- 
планина, на височина 1500 -- 1600 м., хванахъ единъ добре 
запазенъ екземпляръ, на 16. УП. 1928 г. Той, въ сравнение 
съ рисункитЪ у зршег, Та. 71, На. 16, ВА. П, р. 79, зспрапа 
Хо 74 и у зейг, В4. |! М, Та. 12, К. -- ипдайа, р. 278 ипдага 
Епг. (<- зспрапа Н. 5.), показва следната малка разлика: на- 
шиятъ с екз. е по-дребенъ, съ дЪсно предно крило 85 мм., 
но съ по-тъЪсни и не тъй щръкнали, но легнали крила, а е 
по-близъкъ до рисунка 16. Общиятъ тонъ у нашия е пепе-. 
ляво-сивъ, а не зкълтеникавът, като у дветЪ рисунки. Освенъ. 

това, дискоийдалното черно петънце на преднитЪ крила личи. 

ясно у нашия екземпляръ. 
Разпространение: по Ари въ центр. Италия. 

Норвегия, Сибиръ, Лабрадоръ, Мала-Азия и Туркестанъ. 
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РугаПдае. 

< 5. АПзра апашзЕеШа НБ. |Веье! Каваод ЛХ» 3931. 
- де. Коаг. Единъ прЪсенъ и  чистъ екземпляръ «хва- 

: нахъ вечерь на лампа по западнитЬ поли на Витоша, из- 
точно отъ с. Княжево, на 3. |Х. 928 г., на вис. 650 -- 750 м. 

Въ сравнение съ описанието у зршег, В. П, р. 204 и 
На. 12, Та! 82 нашиятъ екземпляръ показва следното раз- 
личие: дължината на дЪсното предно крило е 8 мм.; основ- 
ната боя на преднитЪ крила е сива както и въ описанието, - 
обаче на рисунката е червеникава. Всички останали знаци, 
като широката и изпъкнала напречна връзка, лакатушната 
нежна черна чертица къмъ страничния ржбъ на крилото, 
заднитЬ крила, коремчето и др. сж сжщит . 

Разпространение: въ централ. Европа и Далмация. 
6. Зсорагта Баз!5 Е г ааз Кпадаз (950) де. Коаг. 

Изъ вляжнитЪ долчета по изгочнитЪ склонове на Люлинъ, на 
вис. 900 м., хвърчи около върбовитЪ дървета и накацва по 
напуканата кора на сжщитЪ. На 28.М1. 1928 г. хванахъ нЪ- 
колко прЪсно излюпили се и чисти екземп. отъ двата пола. 
Предно крило 9--11 мм, а при разперени крила мЪрятъ 
20--23 мм. голбмитЬ размври сж за с/, малкитЬ за 9 || 

Споредъ бршег В. П, р. 223, Хе 6, този видъ е поста- 
венъ следъ наименованието на обикновения видъ ат аиа!5 
Тт., познатъ и у насъ като отдЪленъ видъ, макаръ че пред- 
лага мнение за него, какво може да е само една по-едра 
форма отъ ат аиайз. 

Описанъ е отъ Англия, но е още непознатъ отъ съседнитЪ 
ни страни. Споредъ КеБе!, даденото находище на вида въ 
Германия е "съмнително. 

Топлстдае. 

7. Апзобаепта и папа НЬ. (1645) де. Койаг. Хвърчи 
изъ храсталачнитЪ мЪста на влажния и твърде сЪнчестъ долъ 
на Карловската рЪка при хижата Юмрукъ-чалъ, на вис. 1400 м. 

На 9.МП. 1927 г. хванахъ тамъ два чисти едри Ф екз. 
Въ сравнение съ рисункитБ ГЪ сж увеличени| и описа- 

нията на вида у зршег, В4. П, р. 254, ТаЕ 84, На. 1 иу 
Кеппе | р. 230, Та. Х1, Хе 24 «и 25 «1, показва следната 
малка разлика: 

Дължината на дЪсното предно крило е 85 мм., напрЪч- 
ната бЪлезникава съ слабъ жълтеникавъ оттенъкъ|, широка 
връзка по сжщитБ крила у нашитБ екз. е еднакво широка 
съ сжщата у рисункитЬ; разсвЪтлението въ външната апи- 
кална область въ пр. крила е така ясна, като у рисунката. 

2 Кепле!, рг. ,-- „Ме РайаеагкНзсНнеп Тоги!с4еп“. ЗЕлНдаг, 
1910--21. ; 
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Разпространенъ въ северна, срЪдна Европа и йени 
8. пл. О!еНтеш ез |Ага! тор!осе| оБопдапа Ну. 

уаг. аде! апа КЬ!. |1877) де. Койаг. Хванахъ единъ чистъ 
(7 екз. изъ храсталачната область по източнитЪ стръмни скло- 
нове на Люлинъ при 900--1000 м. височина, на 25.М1. 1928 г. 
Той има дЪсно. пръдно крило 55 мм. Кеппе! въ своята моно- 
графия на стр. 385--6 пише следнитЪ редове за тази форма: 
„Кере! нарича съ това наименование силно потжмненитЪ 
екз, на които преднитЬ крила изглеждатъ почти еднобойни 
кафяви.“ Кеппе! казва по-нататъкъ: Мигге ед, ОСпештде ипа 
Фе Хексппипдеп дез заипе4ез аш Бгашпеп Стипд па Пе дип- 
Кергашпег, Газ! зсплматг сПег Рагье дешсп ш ЕурвсПет Апогд- 
пипа ипд Рог ги егкеппеп; уоп уией55 сп одег Пезспто спег 
ЕатБипд маг Кеше зрш уотапдеп. ПШезе пле!атзйзспе АБега- 
Поп 155 епе НоспаеБтазЕотт аз деп оезег. Ареп, ЗЕеуегтагк 
пипа Туго!, 

бреза 

9, Попа! аз! а Ба Нео! е Па Е.К. |2340| де. КЬ!. На 27 
май 1928 г. хванахъ единъ прЪсенъ и чистъ екз. изъ тревис- 
тата и храсгалачна область по източнитЪ стръмни склонове 
на Люлинъ, на 900 м. височина. 5 

Въ сравнение съ описанието на вида у зршег, В. 5, р. 
299, Хо 2, както и съ рисунката на близкия му видъ #тапз- 
уетзеПа 7., Та!. 87, Па. 9 показва следната разлика и белези: 
дЪсното предно крило мъри 35 мм., а при разперени крила 
8-9 мм. ПреднитЪ крила сж разширени въ външната поло- 
вина, тЪ сж сепийно-кафяви съ ясно изразенъ маслиново-зе- 
ленъ блЪсъкъ главно въ основната половина, а не оловено- 
сиви. БЪлитЬ рисунки по тЪхъ липсватъ, но само въ външ- 
ната половина, а къмъ основата на реснитЪ има разпръснати 
сиво-бЪли люспи. Основната половина на преднитЪ крила е 
покрита съ прилегнали низко люспи, а въ външната поло- 
вина тЪ сж слабо надигнати и тамъ крилата изглеждатъ ма- 
тови. По тия белези нашия екз., опредБленъ въ Виена, ми из- 
глежда, че наподобява повече на сродния нему видъ Шапз- 
мегзейа. Едно повторно опредЪляне ще разреши въпроса. 

Разпространение: въ срЪдна Европа, Италия и 
Далмация. 

Се!еспидае. 

10. Месгпега ТарреШа Г. (2491), де. КЬ1. При с. 
Мехмечкьой, южно отъ Бургасъ, на 1. юний 1926 г. хванакъ 
единъ с/ екз. Той има В мм. дълго предно крило, а въ сра- 
внение съ описанието на вида у Зршег, В. П, р. 372, Хе 5, 
показва следнитЬ белези: основната Боя на преднитЬ крила 
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е охраво-жълта, презъ които преминаватъ надлъжни жълто-- 
до ржждиво-кафяви линии. 

Разпространение: въ Европа и южна Азия. 

11. Апасатра! 5 Бтач еШа Н. 5. |2830) де. КЪП. 
По сев.-западнитЪ склонове на Витоша, изт. отъ с. Княжево, 
на 4. |Х. 928 г. хванахъ единъ чистъ екземляръ при висо- 
чина 650--750 м. 

Въ сравнение съ описанието на вида у зршег Ва. П, 
р. 373, Хе 6, нашиятъ екз. показва следната прилика. и раз- 
лика: преднитЪ крила сж дълги 45 мм. и тв. тЪсни, кафяво- 
черни, съ нЪколко черни точки |забблежими само съ лупа| 
изъ външната половина, при това показватъ силенъ мета- 
личенъ блЪсъкъ; заднитЪ сж сиво-черни и блЪщиви. 

Разпространение: въ зап. Европа, Алпи, Далмация 
и сев. Мала-Язия. 

12. Апасаштр5? 5 уог! !сеШа 5с. |2841| ае:. КЪ. 
Единъ съвършенно чистъъ и прЪсенъ екземпляръ хванахъ 
вечерь на лампа на 1. |Х.928 г. по сев.-зап. склонове на 
Витоша, източно отъ с. Княжево. 

Въ сравние съ описанието на вида у зршег, В4. П. р. 
374, Хо 17, показва следнитЪ белези: дЪсното предно крипо 
е 4 мм. дълго, черно обагрено, върху което личи слабъ вио- 
летовъ оттенъкъ; презъ тия крила, но навънъ отъ срЪдата 
имъ, преминава по една напречна бЪла тЪсна и цЪлокрайна 
линийка. Отъ долната страна на сжщитЪ само върху пред- 
ния ржбъ се забЪлязва по една бЪлезникава точица. Кра- 

ката сж черни, съ бЪли пръстенчета. Основното членче на 
педипалпитЪ е бЪло. 

Разпространение: въ северна Европа, Уралъ и 
Мала-Азия. ; 

13. Апасатра!5 с! пс! 1 си!еШа Н.5. |2842| де. КЬ. 
Изъ тревиститЬ стръмни мЪста и долчетата на източнитЪ 
стръмни склонове на Люлинъ, Хвърчи на вис. 850--1000 м., 

дЪто на 25. МУ. 928 хванахъ нЪколко екземпляра. 
Въ сравнение съ описанието у Б5ршег В. П, р. 374, 

Хе 18 показватъ следнитЬ белези: преднитЪ крила сж дълги 
35 мм. икафяво-черни, съ слабъ блЪсъкъ, а напречната жъл- 

теникаво-бЪла чертица въ срЪдата е малко назжбена и 
твърде слабо изкривена -- изпъкнала навънъ. СжщитЪ кри- 
ла на върха си сж напрашени съ бЪлезникави люспи. Зад- 
нитБ крила сж тв. тЪсни и сиво-черни. ЧелюстнитЬ крачка 
сж сиви и силно блЪщиви, гледани съ лупа. , 

Разпространение: въ сев. Германия, Скандинавия, 
Петроградъ, Австрия и южна Европа. 

14. Ат зо е Па зиБег! с1пеШа Н. 5. |2868| де. КЬ!, 
" Притежавамъ само единъ добре запазенъ екз-, който хва- 
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нахъ вечерь на лампа по зап поли на Витоша, източно отъ 
с. Княжево, на 1. ХХ. 928, на височина 650--750 м. 

Въ сравнение съ описанието на вида у Зршег, Ва. П. 
р. 378, Хе 7, нашиятъ с екз. показва следнитъ белези: 
дЪсното предно крило е дълго 5 мм., основната боя на сж- 
щото е сива-сепийно-кафява, по протежение на ?; отъ дъл- 
жината на вжтрешния ржбъ има охраво-жълта линия, отъ 
която до върха на крилото има само една по-тъмна” сЪнка; 
презъ ширината на сжщото минаватъ две напречни, сиви 
съ бЪлезникави сЪнки отстранитЪ, малко неясни връзки, а 
при допирнитЬ мЪста на сжщитЪ съ охровата линия има 
по две сепийно-кафяви точки. Къмъ върха на сжщитЪ крила 
има по две дребни бЪлезникави срещуположни петна. Че- 
люстнитЬ крачка -- педипалпитЪ сж > сепийно-кафяви съ 
5--10 тЪсни, или по-широки бЪли пръстенчета. 

Разпространение: въ срЪдна и южна Ер и 
Кавказъ. 

ЕТаспзидае. 

15 Со! ворНнога у!1зеЧа (Сгедз. (3659) де! КЪМ. 
Единъ «/ екземпляръ хванатъ изъ тревиститЬ мЪста покрай 
ж.-пжтната линия сев.-изт. отъ гара Своге |30 км. северно 
отъ София, на 30 май 1928 г. 

Въ сравнение съ описанието на вида у 5зршег Ва. П, 
р. 392, Хе28, показва следнитЪ белези : дължината на предното 
крило е 6 мм., съ пепеляво-сива основна боя. РеснитЪ по- 
край страничнитъ ржбове сж бЪлезникаво-сиви, а не черве-. 
никави, горниятъ ржбъ на очитЪ е бЪлезникавъ, пипалата 

сж кафяви съ бЪли поръстенчета, основното членче на сж- 
шитБ е дълго и бЪло. | 

ЗаднитЪ крила сж твърде тЪсни и слабо прозрачни. 

Разпространение: въ сев. и срЪдна Европа, Уралъ, 
юж. френски Алпи. 

16. Со! еорНнога Б1 па еШа 2. (3718 адеь КЬ. 
По тревиститъ и храсталачни източни стръмни склонове на 
Люлинъ, надъ ж.-пжтната линия се срЪща често на 28 май 
1928 г., на височина 900 - 1000 м. | 

Въ сравнение съ описанието у зршег ВБ. П, р. 395, 
Хо 81 нашитЪ екз. показватъ следнитЪ белези: 

Дължината на предното крило е 65 мм. Основната боя 
при основата на сжщитЪ крила е сламено-жълте;”2” къмъ 
върха постепенно потжмнява до жълто-кафява. Предниятъ и. 
задниятъ ржбъ, както и гънката презъ срЪдата на крилото, Фра 
сж чисто сребърно-бЪли, най-широка и най-дълга отъ които ха 
е най-предната. Главата и надгръднитЪ люспи сж сжщо чисто ра 
бЪли, но презъ гърба има три надлъжни успоредни една на 
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друга жълти линии. Пипалата сж съставени отъ черни и бЪли 
пръгнснаста, ВсичкитЪ крака сж бЪли и блЪщиви. 

Разпространение: въ цЪла Европа, на Уралъ. 
17. Со! еорНога руггииПреппейПа 2. 3770! дек. ЕЬ1. 

НЪколко екземпляра хванахъ изъ тревиститЪ и храсталачни 
мЪста покрай ж.-пжтната линия при гара Реброво въ Искър- 

“ ското дефиле |северно отъ София, на 23. МУ. 928 г. 
Въ сравнение съ описанието на вида у зршег, В. П,р. 

398, Хе 126, нашитЪ показватъ следнитЪ белези: преднитЪ 
крила сж дълги 7 -- 75 мм., основната имъ боя е свЪтла 
сламено-жълта до глинено-жълта, а къмъ върха е най-тъмна. 
"Предниятъ ржбъ по протежение на 2, е чисто бБлъ, а 
между него и междинната бЪла линия (тя е слабо джговидно 
извита), крилата сж най-тъмно-жълги; бЪлата черта върху 
гънката на крилата (въ тЪхната срЪъда) е по-тЪсна, когато 

“ линията върху вжтрешния ржбъ е тЪсно бЪла. ЗаднитЪ крила 
сж тЪсни, пепеляво-сиви и съ дълги сиви ресни. 

Пипалата сж сиво-кафяви съ бЪли пръстенчета. Челото 
на главата и люспитЪ по гърба сж чисто бЪли и блЪскави. 
ЧетчицитЪ отъ люспи по основното членче на пипалата сж 
по-дълги отъ членчето, а пипалото въ основата си не е на- 
дебелено, като у нъкои видове отъ сжщия родъ. Краката сж 
сиво-кафяви и слабо напрашени съ бЪли люспи. 

Разпространение: въ цЪла Европа, на Уралъ и се- 
верна Мала-Азия. 

18. Еасп1зЕа |аебеШа КЬ1. п.зр. (де. КЪП.) Този новъ 
видъ за науката, опредЪленъ въ Виена отъ специалиста 
Нога: Рго!. О-г. Напз КеБе! презъ декемврий 1928 г., азъ ловихъ 
въ много екземпляри изъ тревиститъ и храсталачнитЕ из- 
точни склонове на Люлинъ, на височина 800 -- 1000 м, въ 
края на май и началото на юний 1928 г. 

Това е една дребна пеперудка съ дължина на дЪсното 
предно крило 5 - 6 мм., а при разперени крила мЪри 125 
-- 135 мм. Понеже диагнозата и подробното описание на 
този видъ ще бжде изработено отъ автора й и напечатано 
въ близко бждаще въ отчетитъ на >“ Зоолог.-ботан. дру- 
жество въ Виена, затова въ този случай ще се задоволя да 
дамъ само най-очебийнитЪ и важни отличителни белези, не- 
обходими за да си услужатъ нашитЪ  лепидоптеролози. 
1. Предни крила. Горната страна на крилата и реснитЪ въ 
тЪхния край сж обагрени чисто охраво-жълто, тЪ сж блЪ-. 
щиви, безъ всЪкакви знаци - разсвътления или потжмня- 
вание по тЪхъ. Само по самия преденъ ржбъ, отъ корена 
до срЪдата имъ, тъ сж обагрени съ боята на долната страна 
на сжщитЪ крила, именно сепийно кафяво-черно. 

2. ЗаднитЬ крила сж тъмно пепеляво-сиви, съ пепе- 
ляво-сиви ресни по предния имъ ржбъ, а съ сиво-жълти 
дълги ресни по страничния и аналния ржбъ. 
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„Долната страна и въ двата чифта крила е обагрена . 
сепийно кафяво-черно, съ изключение на реснитЬ. Тия пос- 
леднитЬ сж охраво-жълти у преднитБ и сиво-жълти у зад- 
нитЪ крила. | 

ЛюспитБ по предното членче на тегуле и патагия сж 
обагрени като крилата охраво-жълто, по главата сж по-свЪтло: 
жълти. ; 

Пипалата -- антенитЪ сж жълтеникави съ кафяви пръс- 
тенчета, а челюстнитЪ пипала - педипалпигтБЬ сж жълтени- 
каво-бЪли, безъ тъмни пръстенчета. Краката сж > сепиево- 
кафяви съ свътли жълтеникави пръстенчета, тЪсни и широки. 

Коремчето е сепиево-кафяво, лъскаво, съ сиво-жълти 
люспи-космици (букетче) въ края му. 

СгасПагидае. 

19. |-1Епосе Не аБгазеШа 7 (4114) ае. К 
Изъ Борисовата градина при София хвърчи покрай джбо- 
витЪ храсти за живъ плетъ, отъ който ловихъ повече екзем- 
пляри на 10. |Х. 926 г. 

Въ сравнение съ описанието у 5ршег, В. П, р. 413, Хе 7, 
тази тв. красива дребна пеперудка показва следнитЬ 6бе- 
лези: предно крило 325--350 мм. дълго, а при разперени 
крила мЪри 8--9.5 мм. 

Крилата и тЪлото сж чисто снЪжно- бЪли и матово блЪ- 
щиви, съ следнитЪ линии, знаци и петна по тЪхъ: къмъ върха 
си преднитЬ крила сж слабо пожълтели, а отъ предния имъ 

ржбъ се спускатъ къмъ „ вжтрешностьта на крилото до ба 
отъ вжтрешния имъ ржбъ къмъ срЪдата на крилото оти- 
ватъ 3 тжмно-кафяво-сипейни линийки--кукички, доста па- 
ралелни една на друга; пространството между втората и 
третата предноржбни кукички е жълто изпълнено, а оста- 
налитЬ кукички отъ къмъ страната на корена на крилото 
иматъ по една слабо-жълта сЪнка. 

До самия връхъ на пр. крила има една кржгла кафяво- 
черна точка (нар. огледалце), както и една твърде нежна 
кафява линийка при основата на реснитЪ и около върха на 
крилото, като започва отъ последната кукичка по пр. ржбъ. 

Разпространение: въ срЪдна Европа, Италия и сев. 
Мала-Азия. 

20. Г Е Носо Пе! 15 Неедег!е Ша 72. (4117) ае: КЬ!. 
Хвърчи заедно съ по-първия видъ изъ околностьта на Со- 
фия, на 10. |Х. 928 г. - 

Въ сравнение съ описанието на вида у зршег, Ва. П, 
р. 413, Хо 10, нашитЪ екземпляри показватъ следнитЬ бе- 
лези: предното крило е 3 мм. дълго, а при разперени крила. 
мъри 75 -9 мм. Основната боя на крилата е чисто снЪжно- 
бЪла и силно блЪщива, главно при основата на пр. крила; 
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отъ последната излиза една чертица, която отъ горе е 06- 
градена съ кафяви люспи; втората кукичка отъ предния 
ржбъ е по-кжса и много по-стръмна (г. е. почти вертикална 
на ржба), отколкото първата, която пъкъ е до два пжти по- 
дълга и стои твърде полегато спрЪмо пр. ржбъ. Черно-ка- 
фявата точка при върха на крилото е голбма и длъгнеста-- 
яйцевидна, а реснигЪ задьъ нея въ основата си сж > черно- 
кафяви съ слабъ виолетовъ оттенъкъ (това е натъ срЪдата 

на върха). 
Разпространение: въ св. и отчасти срЪдна Европа. 

2 изаттепаззипа “< Кезитае. 

п деп уогпдепдеп Кетеп Вейгад мпгд еше Кепе уоп 
Масго-шпд  Мюсго-апеп апздегайе:, Фе уагепд дег егеп 
дагеп 1927 и 1928 ап уегзстедепеп ппзегеп Вегдеп уоп А. 

“КиПом ОгепоузК! егеше: могдеп зта. 
А!5 зейепеге ипд уоп Безопдегег ММктакей Кбппеп ег5! 

де пеше еп десте Мкгоаг ЕГасп! 5 а ГаевеШа КБ! 
п. зр. (айпдебтгае, )ип! 1928), дапп Фе Бедеп аайагейкеп. 
Масгоапеп: АВгаупп! 5 ар! | гаре НЬ. ипд Тер!гос! уз! Та 
ппдаба гг. -- зсгрр ага Н 5, апдезеПпеп лмегдеп. Ап 
одег сее Кого де НоспдеБтазогт Агдаугор!осе 
оБ!опаапа Ну. уаг. аде!апа КЬ!. (арте Еогт). Моцепде 
Апеп: Ме! г пегта |арреПа Г., Апасатра! 5 мог! !сеПа 
5с, Со!веорПога у!  зеПа Сгедз- ша | Посо Пей!5 
НеедегтеПа 7. ПаБеп тт Вшдапеп Де 504 - бз/зЕеп Еипа- 
опззеПеп. 

Ез зе! пи дезвацев аисп ап ФДезег Зее дет аПгеКапп- 
сеп Гердор его!одеп Неггп Нока! Рго!. Ог Н. КеБе! Шг даз 
Пейеглитегеп пешег „ Райег, петеп уегБтаспявеп Вапк апги- 
пс еп. 

ПРИБАВКА -- АМНАГМО. 

Еат. РугаПдае. 

21. Ргегонх сапсазеПа Каа. (722) де. КЪП. 

По планината Алиботушъ, около пограничния пость Хо 1 
(отъ заставата въ с. Гайтаниково), хванахъ вечерь на лампа 
на височина 1300-1500 м. единъ чистъ женски екземпляръ 
отъ този рЪдъкъ и новъ за България видъ. Той бъ опред- 
ленъ въ Виена отъ Ноа: Рго!. Ог Н. КеБе!. 

Поради голбмия интересъ, които представлява този писго- 
видъ съ първото си находище въ Европа, намирамъ за 
умЪстно да дамъ по-долу на кратко най-очебийнитЪ му бе- 
лези, както и една увеличена два пжти рисунка, изработена 
отъ менъ по нашия екземпляръ. 
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“ Дължината на предното крило е 95 мм., а Реперснр 
крилата мЪрятъ 20 мм. 

Общиятъ тонъ по крила и тЪло на пеперудката е сепий- 
но-кафявъ отгоре и отдолу. 

ПреднитЪ крила, обаче, имать охраво-жълти разсвЪтле- 
ния: 1) въ външната трета часть отъ крилото и въ неговата 
сръда то е най-силно; 2) въ първата -- коренната трета 
часть, което, обаче, е доста потъмнено отъ широката сепийна 
сЪнка, потегляща отъ вжтрешния ржбъ къмъ предния ржбъ. 
Най-тъмната часть отъ пр. крила е напречната широка връзка, 
която преминава почти презъ срЪдата (малко навънъ) на кри- 
лото. Гази връзка започва отъ предния ржбъ на последно- 
то (тамъ е най-широка 3-35 мм.) по-тЪсна при вжтрешния 
ржбъ (тамъе 2--25 мм.), а близо надъ последния тя е сила 
но пристисната (до 15 мм. тЪсна). 

Въ разсвЪтлената срЪдна частъ на напречната връзка 
има едно неясно забележимо сеп-каф. петно. Презъ разсвЪт- 
лената жълта область до самия страниченъ ржбъ на пр. 
крило преминаватъ 4-5 сеп.--каф. успоредни на жилкитЪ 
лжчи, потеглящи отъ тъмната линия на страничния ржбъ. 

РеснитЪ на пр. крила сж сеп-кафяви, а на заднитЪ кр. 
сж свЪтли, въ основата тъмно сиви, къмъ върха постепенно 
побЪляватъ. 

Главата и предната страна на торакса сж обагрени въ. 
охраво-жълто, такива сж и палпитЪ, а краката сж сиво-кафяви, 
блЪщиви, Сезъ всЪкакви свЪтли пръстенчета. Коремчето е. 

„ сепийно-кафяво и въ края си има кичуръ отъ жълти люспи 
Пипалата сж тънки нишковидни, кафяви безъ сепийно- 

свътли пръстенчета. 



ВИДОВЕТЪ ОТЪ СЕМЕЙСТВО СБЕВШАЕ бога 

ВЪ БЪЛГАРИЯ 

(по сбиркитЪ на Пара т Ва лолатвция Станция въ София.) 

Отъ С. Кантарджиева. 

ОЕ АКТЕМ РЕВ ЕАМШЕ СГЕРШАЕ СЛИВЕН 

ПУ ВОГОАКЕМ. 

Маса дег Затпшпа дег Кбиайспеп Зобртпейзагветет Зацоп п б5ова) 

уоп з. Кап! агдПема. 

1. Обща часть. 

За разпространението на видоветЪ отъ сем. Сепдае въ 
България се знае сравнително малко. 

" ПървитЬ данни намираме въ трудътъ на Едт. Ке!- 
сЕег: „Везттипаз-ТаБейе дег Со!еорвегеп ЕатШе Чег С!е- 
пдеп“, Нен ХХУШ, рр. 38-88, г. 1894, Вгйпп, въ която автора 
съобщава вица Тг! сПодез ас асшаиеание Вд., намъренъ 
въ България. 

Малко по-късно, Д. Моакимовъ въ своя „Приносъ 
къмъ фауната отъ насЪкоми на Рила планина“ 1899 г. съоб- 
щава 3 вида отъ сем. Степдае: ТНапаз! пиз Гогпи!са- 
прие Е ртсеподез “Бамагуше- оснонпе и: Пинспойез 
аргаг! из |., сь находища Рила и околностьта, а по-късно 

въ „Приносъ къмъ българската фауна на насЪкомитЪ“ 1904 г 
сжщия авторъ съобщава още 3 вида, а именно: Тг! спойдез 
а!уеаг!из ЕаБг, Тгсподез сгаргоп! огт!5 Варг. и 
С!егиз пи! Шаг!з ЕаБг., съ находища Хасково и Кюстен: 
дилъ. : ; 

“По сжщото време В. Ковачевъ въ статията си „При- 
носъ за изучване ентомологичната фауна на България“ 1904-- 
1905 г., съобщава два вида отъ сем. СТегдае, а именно: Тг!- 
спо дез ар!аг!из |. и С!егиз тийПатиз Е съ нахо- 
дища Русе и Никополъ. 

Въ сжшата година А. вани въ статията си 

„Материали по изучване на Разградската околность“ 1904г, 
съобщава следнитЪ два вида отъ сем. Сепдае: С|егиз пи- 
Би Шагъиз Кавг. и Пггсродев ар!аг!шв Е. -- отъ Раз- 
градъ, а въ „Приносъ къмъ насЪкомната фауна иа Разград- 
ската околность“ 1909 г. дава сведения за още два вида, 

именно: Т Пиз пп! Разс?абиз ЕаБг. и арии по! 1з Г. 
-- съ сжщого находище. 

: Отъ значение за насъ сж и статиитЬ на Н. НедЪлковъ. 
Въ своя „Приносъ къмъ ентомологичната фауна на Бълга- 
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рия“ той съобщава 10 вида отъ сжщото семейство съ разни 

находища отъ северна и южна България. 
Въ статията си „Нашата ентомологична фауна“ 1909 

сжщия авторъ съобщава сще 3 вида съ други находища, 
а въ „Пети приносъ къмъ ентомологичната фауна на Бъл- 
гария“ 1909 г. дава сведения за 4 вида съ сжщитЪ и нови 

находища. : 
ПоследнитЪ сведения за разпространението на видоветъ 

отъ сем. С1епдае въ България намираме въ статията на ви- 
енския колеоптерологъ Ог Ег. Мегошгку „Ете 5з5аттеге5е 
пасп Вшдапеп“ 1912 г., въкоято той съобщава видътъ ТИ | из 
е! опааиз Г., намъренъ при ТрЪвна. 

При разработване видоветЬ отъ сем. С!егтаае из- 
ползувахъ всичкитЬ материали, които се намиратъ съхранени 
въ сбиркитЬ на Царската Ентомологична Станция, като пре- 
гледахъ и провЪрихъ и колеоптерологичнитБ сбирки на Д. 
Иоакимовъ и Н. НедЪлковъ, сжщо съхранени тамъ. За срав- 
нение си послужихъ съ сбирката на Соп!е А. АПеоп, ма- 
териала на която е събиранъ на Балкански полуостровъ И 
България и опредБленъ отъ видния колеоптерологъ М. Г. 
Еа!1гта |! ге. 

При опредЪлението на видоветБ си послужихъ съ след- 
ната чужда литература: | 

1. Везиттипаз- ТаБейе дег Со!еор!егеп-РатШе > дДег 
Сепдеп. ХХУШ Не, съставени отъ Ед. Ке ег. 1894 Вгпп. 

2. Еашпа (Сегглашса. Пе КаГег дез Пешвспеп Кесез. 
Вапд Ш отъ Ед. Ке! Еег 1911, 5еш дага|. 

3. Ка уегз Кайегьисп - Вапд | съ Сам! По зспац- 
055 1916, зтийдаг!. 

г 4. Сойеорбетогшт Сайаодиз -- Рагз 23. Цепдае отъ 9. 
Зспепк па |1910 Вег |. ; 

5. Сааодиз Соевор егогит гед!0т5 ра!аеагсцсае. Рагз 5 
отъ А. МтпК!ет |1925. “Меп| 

Систематиката на семейството и номенклатурата на ро- 
цдоветЬ и видоветЬ е дадена по М/ 1 пК!ег  овия ката- 
логъ 1925) | 

За разяснение трЪбва да добава, че при находищата 
на всЪки видъ въ скоби и въ. съкратена форма е посоченъ 
автора, който споменува за този видъ. ЕкземпляритЪ, които 

сж съхранени въ сбиркитЬ на Царската Ентомологична Стан- 
ция сж означени съ съкращението Е. С. като е поставено и 
съкратено името на събирача Ц 

1) Съкращенията на лицата, които сж събирали материала, сж 
следнитЬ: Бур. -- Д-ръ И. Бурешъ, ДрЪн. -- П. ДрЪнски, Илч. -- Д. 
Илчевъ, Иоак. -- Д. Иоакимовъ, Марк. - А. Марковичъ, Нед. -- Н. Не- 
дЪлковъ, Чорб. -- П. Чорбаджиевъ. про 
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2. Специална частъ  " 

Сем. С|епдае 

ВидоветЪ отъ сем. СЦепдае се характеризиратъ съ след- 
нитЬ белези: тЪ сж малки до срЪдно-голБми (6-23 мм.) 
пъстро оцвЪтени бръмбари. ТЪлото е тЪсно, дълго, почти 
цилиндрично, обраснало отчасти или изцЪло съ космици. | 
Главата е голЪбма, челюститЪ сж здрави и яки; горнитЬ (че- 
люстнитБ) пипалца сж съставени отъ 4 членчета, крайното 
членче е цилиндрично или делтовидно разширено. ДолнитЪ 
(устнитЪ) пипалца сж съставени отъ три членчета, крайното е 
лопатовидно разширено. АчтенитЬ се намиратъ близо до 
очитБ или въ специални вдлъбнатини предъ очитЪ. ТЪ сж 
съст.вени ОТЪ 11 членчета, отъ които крайнитЪ 3 или 5 
сж удебелени и разширени като бухалка (при видоветЬ отъ 
р. Тисподез), или сж трионовидно назжбени (при видоветЪ 
отъ р. ТШиз). Шийниятъ щитъ е цилиндриченъ, отпредъ е по- 

„широкъ, назадъ се стъснява. Щитчето | зсшейштта| е малко, 
но се вижда ясно. : 

ВидоветЬ отъ сем. Сепдае се срЪщатъ или по цв- 
товетЬ на растенията (главно по сЪникоцвЪтнитЪ), или по 
изгнилитЪ стари дървета и по обраслитЪ съ мъкъ стебла и 
дънери, или по изсъхнали животински остатъци. НЪкой отъ 
тЪхъ ядатъ прашницитЬ на цвЪтоветЬ, а повечето сж хи- 
щници и преследватъ ларвитЪ на другитЬ насЪъкоми. Така 
напримЪръ, ларвитЪ на видоветЬ отъ родъ Тсйподез напа- 
датъ гнЪздата на пчелитЪ и ядатъ както ларвитЪ, така и ка- 
кавидитБ имъ. (Тисподез арапиз |. напада гнЪзцата на ме- 
доносната пчела, Тисподез амеапиз ЕаБг. - Озпйа, Меда- 
сие, Хугосора). ЛарвитБ на р. Тапазшиз се срЪщатъ подъ 
кората на боровитЬ дървета, въ ходоветЬ на короедигЬ 
(главно по видоветЬ отъ р. 1р5), кждето преследватъ личин- 
изкитЪ имъ. 

Ларвитъ на р. ТШиз (ТШиз егопаавиз Г.) т преследватъ 
ларвитъ на р. Апо ит, Родопоспегиз и др. ЛарвитЬ на 
р. Оро се сръЪщатъ подъ кората на дърветата и търсягъ ка- 
кавидитЬ на Зугех и Р5504ез. ТЪЬ се намиратъ най-често по 
изгнилитЬ джбови, брЪстови и липови стебла, а сжщо и по 
изсъхнали върбови клонки. 

ЛарвитЬ на р. Цегиз преследватъ различнитЪ видове 
отъ короедитЬБ и затова се намиратъ най-често подъ кората 
на борови и други иглолистни дървета. 

5. Зспепкпа наброява повече отъ 2000 вила отъ това 
семейство, разпространени по всички части на Земното кълбо, 
отъ които 63 видове и форми се срЪщатъ въ Европа, а 
„около 35 вицдсве и форми на Балканския полуостровъ и 
България. 
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Въ България се срЪщатъ 12 видове и форми отъ сем 
Сепдае, спадащи къмъ следнитЪ 5 рода: 1. Т из Ойу. 27 
ОрПо ай: 3 Трапазтшъшв Ваш: 4 СТегия Лари мани 
Тг! сподез НегЬзг. . 

Таблица за опредЪление родоветЬ отъ сем. С!епдае 

1. Пипалцата |устнитЪ и челюстнигЪ| иматъ делтовидно 
разширено крайно членче. АнтенитБ сж дълги и 
тънки, къмъ върха постепенно се разширяватъ. 
ОчитЪ голЪми, изпъкнали напредъ и силно фаце- 
тирани (фиг ос а деен е ро Сррай оран 

-- Само устнитЪ пипалца иматъ делтовидно разширено 
крайно членче, челюстнитъ пипалца сж удължени 
и завършватъ съ цилиндрично крайно членче.. 2. 

2. АнтенитЬ се разширяватъ постепенно къмъ върха 
и последнитЪ 3 или 5 членчета образуватъ едно 
слабо надебеление... 3 

-- АнтенитЪ завършватъ съ силно, „ бухалковидно раз- 
ширени 3 крайни членчета, които сж плътно до- : 
лепени едно до друго (фиг.2). р. Тгсподез НЕ. 

3. АнгенитЪ сж трионовидно назжбени. Основата на 
шийния щитъ е заградена съ Вина саЕ безъ 
напрЪъчна дълбока бразда (фиг. 3). ТИ Гиз Оруз 

-- АнтенитЬ не сж такива. лии щитъ Ера дълбока : 
напрЪчна ьразда. ... :4. 

4. ОчитЪ сж плоски, отправени напредъ, разположени 
близо едно до друго. Голъмина 10-- 14 мм. (фиг. 4) 

пра р. С!егиз севне 
-- ОчитЬ сж „ кржгли, отправени настрани, разположени з 

далечъ едно отъ друго. Голъбмина 6 - 10 мм... 2. 
(фиг 5) пара са олио оере 5 Е Неазвпазлопанн за аси 

Сер 

Пеи 
« ( за 

фиг. 1 фиг. 2 фиг. 3 Фиг. 4 < фит. 5 

фиг. 1 -- Оро тоз 1..; фиг. 2 -- Тпсподез Рауа из Л.; фиг. 3 
-- из ипИазсайиз Е.; фиг. 4 - Спегиз ти Шапиз Но нригото <- Рас 
пазипиз Гогписапиз Г. 

1. Родъ ТШив ОЦу. 

ТЪлото е малко, лъскаво, покрито съ космици. Ели- 
тритЪ сж или еднообразно черни и покрити съ надлъжни ре- 

дове отъ вдлъбнати точки, които достигатъ почти до върха“ 
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или тЪхната основа е червена и само презъ нея минаватъ на- 
длъжни редове отъ точки, а задната половина е черна. 
Основата на шийния щитъ е оградена съ тънъкъ ржбъ, безъ 
напречна дълбока бразда. УстнитЪ (долнитЪ) пипалца завър- 
шватъ съ делтовидно-разширено крайно членче, а челю- 
стнитЪ (горнитЪ) завършватъ съ цилиндрично крайно членче. 

„ Родъ ТШиз ОПу. обхваща следнитЪ 2 вида за България: 
1. Т Пив ипНазстабиз Е.и2. Т1| из е!опааоз Г. 

Таблица за опредЪление видоветЬ отъ р. ТШиз. 

1. ЕлитритЪ еднообразно черни. ТЪлото е покрито съ 
черни космици. Щита е черенъ |при «с инд) или 
червенъ при :? + инд. ГолЪмина 6-9 мм. ... 

саразъ ле ро еропаакиз и 
- Предната. половина на елитритЬ е червена, задната 

половина е черна, презъ нея минава една тЪсна, 
- напрЪъчна жълта ивица. ... З Др ре рола 2. 

2. Главата и щитътъ сж покрити съ черни, изправени на- 
горе космици. АнтенитЪ отъ 4-тото членче нагоре 
сж трионовидно назжбени и разширени. ГолЪмина 
4-7 мм. ... пар а Г. шпагазстабиз Е. 

-- Главата и щитътъ | сж < покрити съсивожълти космици. 
АнтенитЪ отъ 6-тото членче нагоре сж разширени 
и назжбени. Голбмина 6--12 мм. : 
ЕА аа же В. +гапзуегза! 15) Снагр. 

1. ТЕ Пиз еГопаа:из Г. 

“ЕлитритЬ еднообразно черни. Шийниятъ щитъ при а. 
индивиди е черенъ, при Ф Ф е червенъ. Голбмина: 6-9 мм. 

: Видътъ е намвренъ въ България при ТрЪвна (съоб-. 
щава МевоПЕхКку, 1912 г. стр. 9). Този видъ не можахъ 
да констатирамъ наново въ България. 

Общо разпространение: Европа. 

2 ТъШиз ипа?тазстаРиз" Е. 

"Предната половина на елигритЬ червена, задната по- 
ловина черна, презъ нея минава една тЪсна, напрЪъчна жълта 
ивица. Главата и щита сж покрити съ черни, изправени на- 
горе космици. Голбмина 7 мм. 

") Н. НедЪълковъ, 1905 г. стр. 33, съобщава вида Т! из гапз- 
уегза! 15 СПагр., намбренъ въ Кюстендилъ. Прегледанъ този екзем- 
пляръ отъ сбирката на Н. НедЪлковъ, указа се че той е погрЪшно 
опредбленъ вмЪсто Ор!1о Гаепта! из Киа. Видътъ ТЕ! из +гап- 
5уегза | 15 СНагр. прилича много на Т1 из ип! азса из Е. 
Отличава се отъ него по това, че Т. (гапзуегза | 15 е по-голЪмъ 
(6-12 мм.) Главата и щита сж покрити съ сиви космици. Межпу мате- 
риалитЪ съхранени въ сбиркитЬ на Царската Ентомологична Станция” 
„такъвъ не можахъ да констатирамъ. Разпространение: Южна Европа. 

18..: п 
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Въ сбиркитЪ на Царската Ентомологична « танция се на- 

миратъ единъ екземпляръ огъ Бургасъ |Чорд.| и единъ ек- 
земпляръ отъ Своге 18. У1. 1905 |Изак). Доуги познати нахо- 
дища сж: Разградъ (Марк. 1909 г. стр. 12.) -. 

Общо разпространение, южна и срадна Европа: 

2. Родъ ОрПо Гайг.. 

ЕлитритЪ сж кафяви, жълто-кафяви или основата имъ чер- 
вена, авърха черенъ. Последното членче на устнигЬ и челюст- 
нитЪ пипалца е делтовидно разширено. Близо до основата на 
шийния щитъ има дълдока напречна бразда: АнтенитЪ сж 
дълги и тънки, къмъ върха постепено и слабо удебелени. 
ЕлитритБ сж пунктирани съ правилня надлъжни редове отъ 
вдлъбнати точки, които къмъ върха се изгубватъ. 

Родъ ОрПо а. обхваща следнитЪ видове: 
1 Фраснаой ваза 2 Огр.гаголатезаиерше 5гтц; 3. Ор. 

саеп!а: аз. К. и 4. Ор. ра! Шдаз Ой. 
Таблица за опредБление видоветЪ отъ р. 

ОрПо. 

1. ЕлитригЪ кафяви или жълти съ по-свътли петна ... 2 
--ЕлигритЪ не сж кафяви, безъ свътли петна. .. 4 
2. Шийниятъ щитъ е гжсто пунктиранъ, по. голЪмата часть 

е магова. Краката жълто-кафяви. ..... 3 
-- Шийниягъ щитъ е оскждно пунктиранъ, почти: цЪлия е 

блЪскавъ. Краката еднообразно жълти. ЕлитритЪ св - 
тло-жълги малко задъ срЪдата съ по едно по-тъмно, 
едва видимо петно... - О, раШгащеа Оук 

3. По цБлага дължяна на елитритЪ се намиратъ ясни ре- | 
дове отъ вдлъбнати точки. ЕлитритЬ жълто-кафяви 
съ по-свЪтли (жълти) петна: едно на рамого, едно на 
върха и една напречна широка, свътла ивица презъ 
срЪдата на крилото. Краката жълти. ГолЪмина 7-12 мм. 

: О. дДотез сиз бл. 
По дължината на елигригЪ се намиратъ редове отъ 

вдлъбнати точки, които задъ срЪдата постепено се 
изгубватъ. ЕлитритЪ кафяви съ по-свътли петна: едно 
на рамото, което къмъ срЪдния шевъ се спуска дж- 
говицдно, едно на върха и една напрЪчна свЪтла 
ивица минава презъ срЪдата на крилото. Краката 
сж жълто-кафяви, върха на бедрата е по-тъменъ. Го- 
лЪмина9-11 мм. .... А Ода о Наван 

4. Предната половина на елитритЪ е червена, задната 
половина е черна съ една напрЪъчна жълта ивица... 

О. гаеп!абиз Ка. 

3. ОрПо тоз Г. 

Въ България сж познати слецнитЪ находища за този”. 
видъ: София (Е. С. 1 екземпляръ 20.11.1913 година. Бур; 1 
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екземпляръ Нед.); Родопи - БЪлово (Е. С. 1 екз. Милде); 
Бургасъ (Е. С. | екз. Чорбаджиевъ); Разградъ (Марк- 1909 г. 
стр. 12). - 

; Общо разпространение: Видътъ се срЪща въ 
цЪла Европа, : ; И 

4. Ср По дотез!!сиз олшчт. 

- Общо разпространение: срЪъдна и южна Европа. : 
До сега не ми е известно находише отъ този видъ въ Бъл- 

гария. Въ колеоптерологичнатасбирка на Соп:е А. А Пеоп), 
опредълена отъ М. Г. Еагтаге и съхранена въ сбиркитЬ 
на Царския Музей, се намиратъ два екземпляра съ нахо- 
дище България. а 

ко. ОрПо Гаептабиз Ка. 

Прилича. твърде много на ТИ! из ип!Разстабиз Е. 

Отличава се отъ него по следнитЬ белези: Видътъ ОрПо 
гаепта из Кша. е поголБмъ (6-95 мм.) УстнитЬ и че- 
люстнитЪ пипалца иматъ делтговидно разширено крайно 
"членче. Шийниятъ щитъ има напрЪчна дълбока бразда. Гла- 
вата и щита сж черни, антенитЪ жълто-кафяви. 

„ Въ сбиркитБ на Царската Ентомологична Станция?) се 
намЪриха; 1. Единъ екземпляръ отъ Кюстендилъ (Н. НедЪлковъ, 
опредЪленъ погръшно отъ него като ТШиз гапзуегза!з Спагр.); 
2. Единъ екземпляръ отъ Гюмюшъ-Бунаръ -- Пеосия, 11 до 
20.У. 1913 г. (Иоакимовъ). 

Други познати находища за вида не сж известни. 
Общо разпространение: юго-източна Европа, (Балкан- 

ски полуостровъ), Мала-Азия и Кавказъ. 

6. Оро ра тдиз О. 

Между материала, съхраненъ въ Царската Ентомоло- 
тична Станция се намбри единъ екземпляръ отъ Бургасъ, 
22. М1. 1910 г. (Чорбацж.). Въ сбирката на Соп е А. АПе- 
оп се намира сжщо единъ екземпляръ, съ находище България. 

Общо разпространение: срЪдна и южна Европа. 

3. Родъ Тпапазтпиз Га!“г. 

7. ТНапаз! тиз Рогт!саг!из Г. 

Главата, предната частъ на шийния щитъ и елитритЬ 
(съ изключение на основата имъ) сж черни. Долната страна 

1) По-подробно за него и неговитЬ пжтувания изъ България вижъ. 
статията на Д-ръ И. Бурешъ: История на ентомологичното проучване на 
България - София, 1924 г., стр. 22--23. 

2?) Вь сбирката на Соп е АЯ. А еоп се намиратъ 8 екземпляри 
отъ сжщия видъ, съ находище България. 
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. на тЪлото е червена. Задната часть на щита и основата На 
елитритЪ сж червени, задъ тази червена основа минава една 
тЪсна, зжбоподобна, напрЪъчна ивица, покрита съ ниски бЪли 
ко:мици; предъ върха на крилото една по-широка, зжбопо- 
добна напрЪчна бразда, сжщо покрита съ ниски, гжсти бЪли 
космици. ГолЪбмина 6-10 мм.. 

СрЪща се подъ кората на боровитЪ дървета, кждето 
преследва ларвитЪ на короедит. 

До сега сж познати следнитЬ находища за вида въ 
България: 

София, Семинарията (Е. С. 10 екз. 181М. 1926 г. Бур.) 
Казичене (Е. С. 1 екз. 27.М. 1928 ДрЪн.); Рила- Чамъ-Ко- 
рия (Е. С. 3 екз. 20.УШ. 1922, 1926 и 1927 г. Бур. 2 екз. Нед.) 

Родопи, БЪльово (Е. С. 1 екз. Милце); Родопи, Фотенъ, Ле- 
паница (2 екз. 20.М1. 1924; МП. 1925. ДрЪнски); Родопи (Нед, 
1909 г. въ Сборн. стр. 5). 

Общо разпространение: ЦБла Европа. 

4. Родъ С!егиз СеоНг. (Рзепдос!егорз |. до Ма!.). 
С! егиз ти! 1! Паг!из Е. 

ТЪлото черно, коремчето червено. Първата четвъртъ. 
„ частъ |основата| на елитритЪ червена, грубо озърнена, по- 
крита съ рЪъдки космици, задъ нея две малки бЪли петна, 
образувани отъ гжсти бЪли космици. Задъ срЪдата на ели- 
тритЬ се намира една по-широка напречна зжбоподобна 
бразда, образувана сжщо отъ гжсти, бЪли космици. Рамената 
на елитритЪ черни. АнтенитЪ къмъ върха слабо и постепенно. 
се разширяватъ. Голбмина 11 -- 14 мм. 

ЛарвитЪ и възрастнитЪ се срЪщатъ подъ кората на 6о- 
ровитЬ дървета, кждето преследватъ ларвитЬ на други на- 
сЪкоми. 

Въ България сж познати следнитЪ находища за вида: 
Бургазъ (Е. С. 5 екз. 26. 1М. 1910 г. Чорб.); Ст. Загора 

(Е. С. 1 екз. Нед.); Хасково (Нед. 1905 г. стр. 33, Моак. 1904 
г. стр. 25); Пловдивъ (Е. С. 1 екз. Нед); Т. Пазарджикъ (Е. 
С. 21 У 1906. Нед.); София, (Е. С. 1 екз. 12 М 1910, Иоак.; 
1 екз. 18 М 1925 г. Кр. Ивановъ; 3 екз, У1. 1902; 1М 1905; 
М1 1920, Бур.; 1 екз. 26 ГМ 1926. ДрЪн.); Родопи, Бельово (1 
екз. Милде); Ломъ, Свищовъ (Е. С. 2 екз. Нед); Разградъ 
(Марк. 1909 г. стр.12.); Русе (Ковачевъ, 1904905 г. стр. 8); 
Варненско, Гинишъс-ада, (Е. С. 1 екз. 7. У1, 1928. ДрЪнски); 
Варна (Нед. 1909 г. въ Сборника. р. 4-5.) 

Общо разпространение: срЪдна и юж. Европа. 

5 Родъ Ткъсподез НБТ. 

ЕлитритЬ червени или ржждиво-жълти, съ черни или 
металическо-сини или зелени напречни не много правилни 
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ивици. АнтенитЬБ завършватъ съ 3 доста разширени кони- 
чески членчета. ЗаднигЬ бедра на краката при с/а/ инди- 
види повечето пжти сж удебелени. ГолЪмина 8.-23 мм. 

ЛарвитЬ на видоветБЬ огъ р. Тг!сподез нападатъ 
кошеритЪ на пчелитЪ, кждето ядатъ личинкитЪ и какавидитЬ 
имъ, а възрастнитЬ се срЪщатъ по цвЪтоветЬ, най-често на 
сеникоцвЪтнитЬ растения, кждето преследватъ други на- 
сЪкоми. ; 

Родъ Тг!сподез е представенъ въ България съ след- 
нитЬ видове: ар!аг!из 1; сгаБгоп! Е огт!з Е; Рауа- 
пив Ш.; и ацадг! аи афиз Адапоз. 

Таблица за опредЪление на видоветЪЬ отъ родъ Т!сНойез. 

1. ПоследнитЬ 3 членчета на антенитЪ сж черни. .. .. 2. 
-- ПоследнитЪ 3 членчета на ангенитЪ сж жълти. Ели- 

тритЬ имато хубавъ синъ или зеленъ цвЪтъ съ ме- 
талически блЪсъкъ. Върху всЪко крило се на- 
миратъ по 2 жълтй петнна..... 

Тг. дчадг!ац #атиз Ад. 

2. Шийниятъ щитъ е финно пунктиранъ .. БаЩе 
-- Шийниятъ щитъ е по-грубо пунктиранъ. СрЪдниятъ 

шевъ между елитритБ е черенъ. . Тг. Тауагиз ЛИ. 

3. ЕлитритЬ иматъ червенъ или жълто-червенъ цвЪтъ 
съ по 2 напречни тъмни ивици и едно тъмно петно 
на върха. СрЪдния шевъ между елитритЪ ечеренъ 
почти по цЪлото си протежение. ГолБмина 15--23 мм. 

Тг. сгаБгоп! Рогпт!5 Е 

-- ЕлитритЬ сжщо оцвЪтени. СрЪдниятъ шевъ между 
елитритъЪ при червенитЪ ивици остава червенъ,. 
а при Черните е черенъ. ГолЪмина 8 - 14 мм. 

Тг. артаг! ши ТЕ 

9. ТисПподез ар!аг!из Г. 

Основниятъ цвЪтъ на елитритЪ червенъ или жълто-чер- 
венъ, съ 2 напречни черни или черно-сини ивици и едно 
черно петно на върха. Щита е нежно пунктиранъ и покритъ 
съ тъмни или по-свЪтли дълги космици. ГолЪмина 8 -- 14 мм. 

Видътъ се срЪща често по цвЪтята, особено по сЪни- 
коцвЪтнит +. 

Въ България сж познати следнитЪ находища по екзем- 
пляри, съхранени въ сбиркитЬ на Царската Ентомологична 
Станция: 

Бургазъ (2 екз. Чорб.); Странджа пл. (3 екз. Ново-село, 
18.11.1921; Вургари, 20.У1. 1923 г.; Ахтополъ, 15. УП. 1920 г. 
Д. Илчевъ); Сливенъ |2 екз, Чорб; Хасково |1906 г. Нед!, 
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Стара-Загора. |1908 г. Нец|; СрЪдна-Гора |Нед. 1909. съоб- : 
щава въ Архива, стр. 194; Централни Родопи-Чехльово 
(4 екз. 23. У1. 1926, 5 екз. УШ.1925. ДрЪн.); Лжджене |3 екз. 
25. У1П. 1925-26. ДрЪн|; Родопи, Белово |2 екз, Мипде!; Ро- 
допи |2 екз. Нед); Рила пл. (2 екз. Нед.; Иоак. 1899 г. стр, 
12); Чамъ Курия ( екз. 15.10.1920 г.;. 3 екз. 15.10. 1921-г. 
Бур „1 екз. 243М 1905 0Щедо Сарж-Гьолъ, туп 1919 еще 
Илчевъ); Витоша -- Княжево( 3 екз. 29.71. 1915. Бур.); Дра- 
галевци, |1907 г. Нед; 10.МП. 1911 г. Бур.; София |12 екз. Бур. 
2 екз. Нец|; Свое По екз. 2. У1. 1907 Нед; Панчерево |14 екз. 
20. У1. 1925 г. Радевъ|; Негованско блато, Софийско |2 екз. 
М1. 1998. Нед; Германски манастиръ въ Лозенъ пл. |10 екз. 
19 УП 1911 А. Урумова, 1 екз. 25. У. 1908 Бур. 2 екз. 10. УП 
1914 г. 2 екз. 25.У11915 Бур); СрЪдна Гора П екз, 22. М1. 
906; Пловдивъ П екз. Нед|; Враца (4 екз. УП. 1906 нед.); 
Ловечъ |3 екз. 20-30.МП. 1921 Кр. Ивановъ!; Г. ОрЪховица. | 
П7.М. 1924 Д. Илчевъ|; Ломъ П екз. Нед); Свищовъ | екз. 
Нед); Разграцъ |Марковичъ 1909 стр. 12); Русе и Никополъ 
|Ковачевъ, 1904905 стр. 8| 

7 Общо разпространение: Видътъ се срЪща въ 
цЪла Европа. : 

Въ сбиркитЪ на Ц. Е. Станция се намиратъ още: 

Единь екземпляръ отъ Ловечъ, 13.У1.1921 г. (Кр. Ива- 
новъ) на който елитритЪ иматъ следнитЬ петна: Предната. 

черна ивица е редуцирана въ едно малко черно петно близо 
до срЪдния шевъ между елитритЪ. -- Тг!спводйез ар!а- 
гали Тогша агсиа! ш5 Киа. 

Единъ екземпляръ отъ Сливенъ (Чорб.): предната черна 
ивица на елитритЬ е разкжсана на 2 части. Тг! сподез 
артаг! из Рогтма зиБ: г! азс!а из К1. | 

Единъ екземпляръ отъ Панчерево, 20.М1.1925 г. (Н Ра- 
девъ): предната черна ивица на елитритЪ е разижсана на. 
2 части: Г. зи Бг! Разс1а из К|. 

Единъ екземпляръ отъ Преображенския манастиръ, МЕ 

1924 г. (Н. В. Царя) и още единъ отъ Вратца, 7.МУ11.1916 год. 
(НедЪлковъ) -- предната черна ивица е дъговидна. Къмъ 
коя форма отъ вида принадлежатъ тЪзи екземпляри, не мо- 
жахъ да установя. 

10. Тг1 сподез сгаБгоп ! Е ог 15 Е. 

Най-голбмия представитель отъ се пейството (15-- --23 мм.). 
Прилича твърде много на Тг! сподез ар!аг! из 2: Отли- 
чава се отъ него по следнитЪ белези: 

ЕлитритБ сж жълто-червени съ по 2 напречни черни или 
„ тъмно-сини ивици и едно тъмно връхно петно. СрЪдния шевъ 
между елитритЬ е черенъ почти по цЪлата си дължина (съ 
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изключение на основата на елитритЪ, кждето е червенъ). 
Бедрата на заднитЪ крака при с/ о/ индивиди сж силно на- 
дебелени. Аналния сегментъ на коремчето при «/о/ инди- 
види е цилиндрично удълженъ. : 

Видътъ се срЪща въ България въ следнитБ находища: 

Бургасъ (Е. С. 1 екз. 27.1Х.1910. Чорб.); Ст.Загора (Е. С. 
15 екз. 1908, Нед.); Казанлъкъ (Е. С. 1 екз. Нед); Чирпанъ 
(Нед. 1909 г. съобщава въ Архивь стр. 19.); с. Калаглари (Нед. 
1909 г. въ Сборника, стр. 4.); Хасково (Е. С. 1 екз. Нед); Па- 
пазли при Пловдивъ (Е. С. 1 екз. 2.У1.1915 г. И. Мърквичка); 
Станимака, (Е. С. 2 екз. Нед); Татаръ-Пазарджикъ (Е. С. 12 
екз. Нед.) Кюстендилъ (Моак. 1904 стр. 25.); Севлиево (Е. С. 
1 екз. Нед.) Свишовъ (Е. С. 1 екз. Нед.) 

Общо разпространение; южна Европа, Мала- 
Азия и Сирия. зет 

1. Тгрсподез Еауаг! из Ша) 

Прилича твърде много на видътъ Тг! снодез ар!- 
аг! из Г. Отличава се отъ него по следнитЬ белбзи: Тг!- 
снодез Гауаг!из Ш. има по-грубо пунктиранъ шиенъ 
щитъ. Главата и щита сж покрити съ дълги космици, които 
сж черни, рЪъдко по-свътли. ЕлитритБ иматъ ржждиво чер- 
венъ цвЪтъ съ по 2 напрЪчни тъмно сини или черни ивици 
и едно тъмно петно на върха. СрЪдния шевъ между елигритЪ 
е черенъ. Голбмина 8-16 мм. 

Видътъ Тгсподез Гауаг?тиз Ша?) е намЪренъ до- 
сега въ България въ следнитЬ находища: (по сбиркитЬ на 
Ц. Е. Станция). 

Бургасъ |6 екз. 6.У1.1906, Нед.; 4 екз. Чорб.; Сливенъ 3 
екз. 25.М.1923. Чорб|; Стара-Загора |6 екз. 1908. Нед); Казан- 
лъкъ П екз. Нед); Карлово П екз. 3.У.1922. Д Илчевъ; 1.2.У. 
1929 г. 12 екз. Бур; Чирпанъ П екз. 1.У.1906 г.; Родопи 3 
екз. Нед); Рила планина |Б екз. Нед|; Кюстендилъ || екз. 
Нед); Родопи - БЪльово |1 екз. Милде!; Костенецъ-Баня |П 
екз. 16 У.1912 г. Бур; Германски манастиръ въ Лозенъ пла- 
нина |10.У1.1906 г. Бур.; с. Земенъ |8 екз. 2.У1.1927 г. ДрЪн.|, 

; 1) Д. Моакимовъ, въ статията си „Приносъ къмъ българ- 
ската фауна на насЪкомитЪ“ 1904 г. стр. 25, съобщава вида Тг! сНо- 
дез а!уеаг! из ЕаБг. съ находища Хасково и Кюстендилъ. Докол- 
кото можахъ да провЪря, указа се, че тЬ сж погръЪшно опредЪлени 
вмЪсто Тг!сподез ар!аг! из Г. Видътъ Тг. а! уеаг! из ЕаБг. се 
сръща въ срЪъдна и южна Европа. 

2) ДД Иоакимовъ, 1899 г. въ статията си „Приносъ къмъ 
фауната отъ насЪкоми на Рила планина“ стр. 12 съобщзяа вида Тг!- 
сподез Гауаг!из Зспбйп., въроятно погрЪшно вмЪсто Тг!сН 0-- 
Чдез Гауаг! из |! ! На, | 
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Вратца |2 екз, Нед); Търново | екз. Нед|; КрЪсненско де- 
филе |6 екз. 16.У.1917 г. Д. Илчевъ; Куру Дагъ, -- Тракия, 
Кочане -- Македония, |30.1М.1913 г. Бур. 3) : 

Общо разпространение: срЪднаи южна Европа. 

12. Тгрсподез диадг! аи! Еабиз Адат. 

ЕлитритЪ тъмно-сини или зелени съ по 2 жълти или 
червени напречни петна, едното отъ които се намира въ 
срЪдата, а другото предъ върха на крилото. Голбмина 9 -- 
11 мм. 

Въ България сж познати следнитъ находища за вида: 
Бургасъ |Е. С. 4 екз. Чорб.; Сливенъ |Е. С. 2 екз. 10.МП. 

1910 г. Нед.; 1 екз. Чорб. 23.У1.1923 г.; Станимака | екз. Нед. 
Татаръ-Пазарджикъ |Е. С. 1 екз. Нед); Дупница (Е. С. 1 екз. 
29.У.1897 г. Иоак.) : 

Общо разпространение: Турция, Гърция, 
Мала Азия и Персия. 

Списъкъ на литературата върху сем. С!егпдае въ България: 

Иоакимовъ, Д.: Приносъ къмъ фауната отъ насЪкоми на 
Рила планина. -- Периодическо списание. кн. 59, стр. 
758--778; кн. 60, стр. 858--884. София, 1899. : 

Иоакимовъ, Д.: Приносъ къмъ българската фауна на на- 
сЪкомитЪ. пзеса 1. Соеорега. -- Сборникъ за На- 
родни Умотворения, наука и книжнина, кн. ХХ, стр. 
1--43. София, 1904. < сатА 

Ковачевъ, В.: Приносъ за проучване ентомологичната фа- 
уна на България.--Годишникъ на Русенската Държав- 
на мжжка гимназия „Князъ Борисъ“, за учебната 1904 
--1905 г. стр. 3-12, Русе, 1905. 

Марковичъ, А: Материали по насЪкомната фауна на 
Разградската околность -- Трудове на Българското 
Природоизпитателно Дружество, кн. |, стр. 220 -- 252 
София. 1904. 

3), Между материалитЬ се намБриха още и следнитЬ екземпляри: 
6 екз. Бургасъ, 15. УП. 1906, (Нед.); 1 екз. Бургасъ (Чорб.); 1 екз. Гер: 
мански монастиръ въ Лозенъ планина, 10. У1. 1906 г. (Бур.); 2 екз. 
КрЪсненско дефиле. 16. У!. 1906 г. (Д. Илчевъ). ТЪ се отличаватъ отъ Тг! с- 
подез ЕГауаг!гиз УП. по слещнитЬ белези: Голъмина 8-9 мм. ((Й. 

и Ф). Основната боя на елитритЬ е тъмно синя или синьо-зелена съ 

металенъ блЪсъкъ. Презь елетритЬ минаватъ следнитЪ тЪсни напречни 
червени ивици -- една презъ срЪдата, друга предъ върха и едно петно 
на рамото на всЪко крило. -Къмъ коя форма принндлежатъ тЪзи ек- 
земпляри, не можахъ да установя. 

Н. НедЪлковъ въ 1905 г, стр. 33 съобщава вида Тг! снодез5 
РГауагтиз маг. оБПацайиз Вги!. съ находяща Сев. и Южна Бъл- 

гария, Рила и Родопит+. 
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Ма рковичъ, А.: Приносъ къмъ насЪкомната фауна на Раз- 
градската околность. -- Сборникъ за Народни умо-” 
творения, наука и книжнина. Кн. Хху. стр. 1--20. Со-” 
фия, 1909. 

НедЪлковъ, Н.: Приносъ къмъ ентомологичната фауна на 

България. - Периодическо списание, кн. | ХМ, стр. 
1--36. София. 1905. 

НедЪлковъ, Н,: Нашата ентомологична фауна. - Архивъ 
на Министерството на Народното-просвъщение. Год. |, 
кн. 3, стр. 83--135. София, 1909. 

НедЪлковъ Н.: Пети приносъ къмъ ентомологичната фа- 
уна на България. -- Сборникъ за народни умотворе- 
ния, наука и книжнина. Кн. ХХУ. 1-37. София 
1909 г. : 

Пего!| Е 2Ку. Ег.: Епе 5аптегеве пасп Вшдацеп - Соеор- 
Гего!одвспе Кипдзспаш. В. 1. рр. 137--143, 156-168. 
Меп, 1912. : 

Кейиег. Ед. Везилпипаз -- ТаБеПе Дег Ссрервна аи ЕатШе 
дег Сепдае. ХХУШ Ней. рр. 38-88. Вг0пп. 

2 15АММЕМЕР5 ЗОО. 

“ПБег Де МецЬггейипа Чег РапШе С! ег!дае шпд Шгег 
Апеп ш Вшдаг.еп 15: Б15 |е:2! уеграйтззпазяа 20 уеша Бе- 
Капп демезеп. Пе сег еп Маспистеп дагпьег Апдеп мг ш 
дег Агре! уоп Ед. Ке! ег: „Вез питипаз-ТаБеПе дег Со 
1Георегеп ЕагпШе дег Сепдеп“ 1894, ш мейсПег. ег ПЬег даз 
Могкоттеп дег АЕ Тг!сподез ашцадг! ди! Е абиз Ад. 1п 
Вшдапеп Бепспгев, : 

ш деп АгЬейеп дег Бшдапзспеп Епотоодеп: О. Хоа- 
Кто?! М. МНеде! ко? , У. Коуа!зспе?!?! ипд А. МагКо- 
ум зси, мейспе ешде „айге зраег егзсепеп 519, муишдеп Бе- 
дешепд аиз г спеге АпдаБеп уегбНепст:. Пе пецезеп. Ап- 
даБеп пЬег Дезез Тпета аБег Ппдеп уп ш дег АгБей Дез 
улепег Ко!еоргегоодеп От Ег. НегоП#ЕхКу: Еме запите!- 
гезе пасп Вшдапеп 1912, п уейспег ег Поег даз МогКоттеп 
дег А Т! Пиз е!опаа из Бе! Тгеупа Бепс е! 

ш дег уогПедепдеп АгБей 15: даз дапге Сепдеп Мае- 
па, даз зсп 1 дДег Кбтайснел Епото!оавснеп зфайоп шп 
ЗоПа БеНпде: дигспдеагЬейе!. Пазаиз На ЗП егдеБеп, дазз 
т Видапеп Тодепде Айеп ипд Еогтеп дДег РапШе С1ег!- 
дае уогкоттеп: 

1. Т из е! опаабиз Г. - В15 |е2 15: пи еп Еипда- 
ог! БеКапп!: Тгеупа |Часп Дег Еооибер уоп Ог Ег. Мегошгку, 
1912. р. 9. 

2. Т1 из ип! Разстагиз РаБг. -- Пе БеКапиеп Еип- 
; доще зтд: Вшдаз, 5уоде Бе! зойа спд Кагагай. 

ОрПо тоз Г. - шм 504-Вйдапеп: Вигдаз, 
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Кодора-деБгде, Зорша. 1 Мога- „Вшдапеп: - Кагогад (Маг- 
Ком-з1, 1909, р. 12). 

4. Ср По дотез! | си5 Зашви, - Ш дег  апопицпа дез 
Соше Ат. АПвоп Бейпдеп зсп ге Ехетрагеп уоп ВшШ- 
дапеп. 

>. Оро Баепта!из КБ. Е Ехетраг 15: пт  Козбеп- 
91 дейшпдеп муогдеп. 

6. ОрПо ра из Ойу. -- ло Яег. сори дез Соше 
А. Айеопв. 

7. ТГрапаз! тпиз Рогт!сагцз Г. - Коп „ бЩегз 
ишег дег Клде дег Кейгегз:ате уог. ВеКкапие Еипдоте зпд: 
зора (а Кеегума!4), Тзспап Копа, Куа ипд Кодора-. 
СеБгае. < 
58, С|Тегиз ти! агтиз ЕаБг. - Сека! шиег дег 

Юпде дДег Кегегз:атте. п 504- Вшдаапеп: Вигдаз, ЗЕгга- 
Фадога, Назкомо, Рагага!К, Кодора-СевГае, ЗорШа; тп Мога- 
Вшдапеп: Гот, Роуафа, Кагагад, 515соу, Сепзс!-Ада (Магпа- 
Вегтг) ипд МУагпа. 

9. ТгсНнодез ар!агиз | -- Берг паша. п 509- шип. 
. Могд- Вшдапеп. 

10. Тгсподез сгаБгоп! Е огт! 5 Е. Ге Бекаппйеп Еип- 
доте за: Вигааз, ЗЕага-адога, Кагапйк, Тзсипрап, НазКолмо, 
Роуфу, звапитпаКа, Рагагд К ипд Кизеп!й. " 

11. Тиснодез Рауагтиз Ша. - Наша т деп В 
да еп. 

12. Тгснодез ападг! аи! Е авиз Адат. - БеШеп ги 
. Нпдел. ВеКапте Еипдопе за: Витдаз: УПуеп. Угапитака. Ра- 
гагдИК ипд ПирпИга. : 



паВАДНАТА ПЕПЕРУДА. (РНСУСТАЕМООЕ5 БПС ИСА) 

УЗНАСТЪ ПРЕЗЪ 1929 РОДИНА: 

Отъ В. Чипишеаъ -- София. 

РЕВ МЛЕЗЕМФИМЗГЕК (РН. УСТАЕМООЕЗ 5ИСПСАИ5) ИМ 

ВОГОАКЕМ МУАНКЕМО ОЕЗ ОАНВЕЗ 1929. 

„хоп ММ. Тзсър!вспеу -- зойа. 

Ливадната пеперуда тази година бЪ твърде много раз- 

пространена изъ цБлата страна като неприятель по всички 
почти земледЪлски култури. 

Тя е едча малка пеперуца отъ сем. РугаПдае. По еба 
външни белези и голбмина, мжжкитЪ пеперуди отъ женскигЬ 
се различаватъ много ясно. ТБлото на мжжката е по-тЪсно 
и по-кжсо, като дължината му е б6-8 мм., а съ разперени 
крила е 18-21 мм, когато пъкъ тЪлото на женската е 
по-дебело и дълго 8-12 мм., съ разперени крила 23--25 мм. 
Въ оцвЪтяването на крилата сжщо има разлика помежду 
имъ, но общо взето, може да се каже за ливадната пепе- 
руда, че преднитЪ й крила сж съ ржждиво-кафявъ цвЪтъ 
и свътли петна, а заднитЬ иматъ тъмно-сивъ цвЪтъ. Пеперу- 
дитЪ хвърчатъ нощемъ и обикновено се привличатъ отъ свЪт- 
лината на фенери, лампи и огньове, обаче при масово поя- 
вяване на пеперудата, както това бЪ тази година, тЪ хвър 
чатъ и презъ деньтъ. 

Възрастната гжсеница е дълга 21-25 м.м., има 16 
крака, тъмно-сива, съ две успоредни тЪсни зелено-жълти 
линии, които й придаватъ зеленъ отенъкъ, а отъ долната 
страна е свЪтло-зелено жълта. Преди да какавидира гжсени- 
цата се заравя въ земята, като си образува едно дълго 
18 - 50 мм. но тЪсно пашкулче отъ бБли тънки нишки 
и облепено съ дребни камъчета и пръсть. Следъ известно 
време се превръща въ жълто --или свЪтло-кафява какавида, 

| която е 10-15 мм. дълга и 25-35 мм. широка. 
“ Ливадната пеперуда е разпространена въ повечето части 

на Европа, въ срЪцна Азия и северна Америка. Въ Русия е 
. разпространена навсЪкжде. Тамъ първи биологически на- 

. блюдения за тази пеперуда има още въ 1855 гоц., отъ проф. 
фонъ Графъ. Следъ него проф. Линдеманъ съобщава своитЬ 
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изследвания въ 1867 год, като проучвания и изследвания. 
върху този отъ толкова голЪмо значение за земледЪлското 
стопанство неприятель се правятъ и до днесъ. 

Обикновено ливадната пеперуда се явява като неприя-. 
тель не всЪка година, но затова, когато се появи като та- 
къвъ, въ голбмо количество е и гжсеницитБ й причиняватъ 
грамадни опустошения. Така въ повечето части на Русия 
презъ 1901 г., пораженията отъ гжсеницитЬ й били неопи- 
суеми. Отъ май -- октомврий се наблюдавали гжсеницитЪ, - 
които правили пълни опустошения на цвЪкло, конопъ, разни 
посеви и пр-, като следъ тЪхъ всичко взимало видъ на опо- 
жарени, оголени и черни пространства. я 

; Хвърченето на пеперудата не е едновременно на вс - 
кжде. То е въ тЪсна зависимость отъ географическата широ- 
чина на мЪстата кждЪто е разпространена пеперудата, обу- 
славяйки се отъ метеорологичнитЪ условия, като сжщо отъ 
голБма важность е топлината и влажностьта. Отъ тЪзи усло- 
вия зависятъ още и поколенията на пеперудата. Така въ по 
хладнитЪ северни области на Русия пеперудата е позната съ 
едно поколение, въ сръднитЪ -- две, а въ южнитЪ области 
се явява въ три поколения. ; 

У насъ този неприятель се отбелязва презъ 1915 год., 
главно въ Пловдивско, тамъ най-много пострадали люцерната. 
и детелината, 1921 год. въ изгочна България и то главно въ 
Варненско, Бургаско, Ст.-Загорско и Казанлъшко, като го- 
лЪми повреди нанесе на много зеленчукови градини, цвекло, 
люцерна, детелина и др., а тази година се появи въ още по- 
голбми размЪри изъ цБлата страна. 

Отъ началото на пролЪтьта и до сега въ Софийската 
опитна и контролна станция се получаватъ отъ цЪлата страна 
съобщения и запитвания относно ливадната пеперуда и бла- 
годарение на тЪзи сведения може да се даде една ясна пред- 
става за районитЪ, въ които се появи най-напредъ пеперу- 
дата, нейнитЪ гжсеници, сжщото и за появяването и разпрос- 
транението на другитЬЪ й поколения, както и за културитЪ, 
които най-много сж повредени. аа 

Презъ м. юний отъ 14-21 се появиха гжсеницитЬ на 
ливадната пеперуда |-во поколение въ Анхиало, Ямболъ, Шу- 
менъ, Свищовъ, Варна и околиитЬ имъ. Отъ тЪхъ се полу- 
чиха пеперуди |-во поколение. За хвърчението имъ се съобщи 
на 7. УП. отъ захарната фабрика гара Каяли-Бургазко, а 
г-нъ Директора на Шуменската земледЪлска катедра съобщи 
на 30. МП -- за масовото хвърчене на пеперудитЪ изъ лю- 
цернитЪ на с. с. Мадара и Кюлевча. 

ГжсеницитБ на второто поколение се явиха въ по-0б- 
ширенъ районъ и въ толкова голЪмъ брой, че застрашаваха 
всички земледЪлски култури. Най-рано за тЪхъ съобщиха 
отъ Ески Джумая на 9. УШ, като следъ това до 21 с. м. се 
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редятъ отъ ПлЪвенъ, Н.-Загора, Ст.Загора, Свиленградъ, Чир- 
 панъ, Пловдивъ, Т. Пазарджикъ, Карлово, Попово и око- 
лиитЪ имъ. 

ПеперудитЪ на П-то поколение не сж вече така пе 
разграничени отъ гжсеницитЪ на сжщото, както това бЪше 
при |-то поколение. За пеперудитБ на второто поколение се 

„ съобщава отъ 20УШ-- 11 ИХ. ито както следва: Сливенъ, Бер- 
ковица, Варна. Карлово, Казанлъкъ, Пирдопъ, Пещера и Паш- 
макли. Това се отнася и за околиитЪ имъ. Сжщото се по- 
втаря и при гжсеницитБ на последното Ш поколение. Едно- 
временно по едни мЪста летЪха пеперудитЬ, а другаде се 
появиха гжсеницитЬ. Отъ БЪла-Слатина на 1 Х. сжобщаватъ. 
за явилитЪ се вече гжсеници, което продължава до 28 с. м. 
Редътъ въ който се появиха е: Видинъ, Фердинандъ, Нико- 
полъ, Ловечъ, Горна ОрЪховица, ПлЪвенъ., Кула. Рахово, Ломъ, 
Луковитъ, БЪлоградчикъ, Сливенъ, Пирдопъ, Шари и 
околиитЪ имъ. 

Отъ горнитЪ данни ясно се вижда какво тази година 
ливадната пеперуда се появи най-напредъ въ ОкржзитЬ на 
източна България и следъ това постепенно взима все по-ши- 
роки размЪри, като гжсеницитЬ на последното поколение се 
явиха масово изъ цЪлата страна. 

ГжсеницитЪ нападатъ както диворастящитЪ плЪвели 
и др. така сжщо почти всички земледЪлски култури и дър- 
вестни насаждения. Отъ диворастящитЪ най-много се напа- 
датъ: лобода, поветица, пелинъ, горчакъ, пача трева, кисе- 
лецъ, кумунига и пр. Отъ дървестнитЪ: акация, топола, чер- 
ница, брЪстъ, джбъ и др. Сжщо се нападатъ овощнигЪ дър- 
вета, листата, плодоветЪ имъ, дори и кората на младитЪ 
клони. Още: лозя, малини, ягоди, френско, нЪмско грозде и 
пр. Почти всички растения застжпени въ селското стопанство, 
се нападатъ и споредъ това, което сме наблюдавали и све- 
денията, които имаме за нападнатитЬ растения презъ насто- 
"ящата година, тЪ могатъ да се наредятъ въ нисходящъ редъ 
така: най-много и силно е нападната люцерната, следъ. нея 
цвЪкло, царевица пиперъ, бостани (дини, пъпеши и самитЬ 
плодове), лозя, лукъ, зеле, младия слънчогледъ, памукъ, де- 
телина, сусамъ, рапица, рози, метла, конопъ, тютюнъ, фасулъ, 
експарзета пеитни и пр. Обикновено житнитЬ не се пред- 
почитатъ, но има случаи при липса на друга храна да се на- 
падатъ и тЪ. Тази година съобщиха за нападнатата пшеница 
и овесъ, а сжщо така имахме случай да наблюдаваме напад- 

о нати млади току що покарали житни растения въ Опитното 
поле на станцията презъ втората половина на м. септемврий 
отъ гжсеницитЪ на Ш-то поколение. Отъ тЪхъ една часть мо- 
жаха да се развиятъ напъпно и заровятъ въ земята, за да 
презимуватъ въ образувалитЪ си пашкули, но друга голъма 
часть, които бЪха въ по-млада възрасть, ранниятъ студъ въ 
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началото на есеньта не позволи това, а съвсемъ младитЪ. 

измрЪха оше тогава. Изобщо въ цЪлата страна гжсеницитЪ 
на |-то поколение се заровиха въ земята, за да презимуватъ, 
следователно пълно завършено поколение ще имаме на ще 
лЪть съ излЪтяването на пеперудит . 

НЪма да се спираме на многото фактори и условия. 
отъ които зависи масовото появяване и изчезване на ливад- 
ната пиперуда, като неприятель. Една главна причина да не. 
се яви тя като такъвъ е появяването на нЪкой отъ парази- 
титЪ й. За таЗи цель презъ настоящата година се направиха 
наблюдения съ гжсеници, изпратени въ станцията, отъ разни : 

райони на страната. Паразити се получиха, но малъкъ (| и 
не отъ всички райони. На 1. МП. се излюпи паразита ЕшЕа-| 
си па егисагит Копа. (ОТрЕега) по гжсеницитЪ отъ 
Кая-Бурунъ -- Бургаско, на ЗУП -- Г 1тппег!ит деп!си- 
Гатишт  Сгау. (|сппештог ! Чае) отъ Анхиало и други. 
четири паргзита, които още не сж ни опредблени. Сжщо не 
сж опредЪлени петь паразита, отъ които два се излупиха на 
З.Х. по гжсеницитЬ отъ с. Александрово -- Ловечко и три на 
5>Х. - с. Трънчовица, Никополско. Позволятъ ли естествени- 
тЪ условия да се развиятъ въ голбмъ 0, тЪзи паразити, или 
нЪкои отъ тЪхъ, но въ всички райони на страната, това ще 

Ожде достатъчно, за да се ограничи неприятельтъ. 
Че действително ливадната пиперуда е единъ кита 

неприятель на земледЪлскитЪ култури, е лесно да се разбе- 
ре, като се провЪрятъ следнитЪ данни за нанесени загуби 
на нЪколко пункта. Захарната фабрика гара Каяли съобщи” 
за унищожени 700- 8С0 декара цвЪкло оше въ началото на 
пролЪтьта; с. Люта - Фердиналско -- 10.000 декара посеви; 
с. Телишъ -- ПлЪвенско - 7,000 дек. рапица и пр., а като 
се има предвидъ, че ливадната пиперуда т. г. се появи въ 

голбмо множеств изъ цЪлата страна, то само споменатигЪ 
по-горе данни сж достатъчни, за да си представимъ, какви 
грамадни загуби е нанесълъ този неприятель на посевитЬ у 
насъ и отъ какво голЪмо значение е той за народното ни 
стопанство. 
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ВТОРИ ПРИНОСЪ КЪМЪ ПЕПЕРУДНАТА ФАУНА. 
НА ПАРКА ЕВКСИНОГРАДЪ ПРИ ВАРНА 

Отъ Д.-ръ Иванъ Бурешъ. 

ДМЕПЕР ВЕТЕВО 71Р ЗСНМЕТТЕР! ПЧОБЕВЯМА | 
УОМ 5СН.О5ЗРАВК ЕЦХШОЗКАО, ВЕГ РЕВ ЗТАОТ УАЕМА 

Ам БСНМАВХЕМ МЕЕВ, 
уоп О-г Гу. Вигезс! -- зойа. 

Уводъ. 

Деветь километри на северо-изтокъ отъ града Варна, 
край самия Черноморски брЪгъ е разположена лЪтната ре- 
зиденция на Българската царствующа фамилия - парка и 
двореца Евксиноградъ. Днесъ Езксиноградското имение заема” 

796 декара земя, отъ които около 400 декара сж лозя, а 
останалото прецсгавлява разкошенъ ботанически паркъ, който 
нЪма свой равенъ на Балкански полуостровъ. 

Живописното кжтче, на което сега е разположенъ парка 
е било преди построяването на Евксиноградския дворецъ -- 
1884 год. -- пусто, каменливо, само тукъ тамъ обрасло съ 
бедна растителность и бурени м сто, а самиятъ морски брЪгъ 
е прецдставлявалъ голи скали и сипеи. Ецна малка часть отъ 
мЪстностьта е била заета съ мършави лозя, а друга е била 
заета отъ низкитЬ, охлупени постройки на манастирчето 
„Свети Димитрий“. Посгрояването зградата на двореца е за- 
почнало още презъ време на князуването на Княза Алексан- 
дъръ Батембергъ ито по плановетЪ на германския архитектъ 
Гега; довършването на постройката, вжтрешното обзавеждане 
на двореца и създаването на паркъ около него започва чакъ 
презъ 1888 год., следъ встжпването на престола на Негове. 

“ Царско Височество Князъ Фердинандъ. !. 

За превръщането на пустата мЪстность въ разкошенъ 
паркъ се положиха голБми грижи, изразходваха се много 
парични срЪдства; обаче и едното и другото нЪмаше да по- 

. стигнатъ цЪльта, ако не бЪха отличнитБ познания по бота- 
ника и грацинарство на Негово Величество Царь Фердинандъ. 
Планътъ на парка е билъ съставенъ отъ известния на вре- 
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мето французки инжинеръ-пейзажисъ Маг! 1 пев, който: 
презъ 1887 год. е билъ специално повиканъ за да огледа не- 

плодородното мЪсто, което ще трЪбва да се превърне въ. 
паркъ. По-късно бЪ повиканъ за сжщата цель и видния гер- 
мански дендрологъ Сепешга! Нецтауег, отъ Горската 
академия въ Тарантъ, за да посочи какви видове чужде- 
странни дървета ще могатъ тука да вирЪятъ. Днесъ всЪки 
посетитель на Евксиноградъ, остава очарованъ не толкова 
отъ архитектурата на самия дворецъ, колкото отъ грижливо: 
и смислено подредения паркъ около него. Ония, които още: 
помнятъ пустата мЪстность, въ която се стробше нЪксга дво- 
реца, не могатъ да не изкажатъ своето очудване отъ грамад- 
ната промЪна, която е станала тукъ и която е превърнала 
пустата нЪкога мЪстность въ най-красиво кътче на Черно- 
морското ни крайбрЪжие. При освещаването на Евксино- 
градската сграда презъ 1890 год., бележитиятъ Варненски Вла- 
дика Симеонъ е произнесълъ слово, въ което между другото е 
казалъ и следнитЪ думи „Нека Богъ даде и плодородие на 
тая каменлива мЪстность“. И маститиятъ владика доживЪ дей- 
ствително да види превръщането на тая пуста мЪстность въ. 
най-красивиятъ паркъ, какъвто сжществува сега на Балкан- 
ски полуостровъ. са 

ТрЪбваше добре да се знае, какво може да расте по 
 подвижнитЪ солени пЪсъци край самия морски . брЪгъ, осо- 
бено въ западната часть на имението. ГрЪбваше да се знае 

„какво може да расте по разрушенитЪ сарматски варовници, 
"спускащи се стръмно като стени къмъ морето; трЪбваше да 
„се знае съ какво ще могатъ да се залесятъ оголенитЬ отъ. 
палящето слънце и отъ вЪтроветЪ сухи мЪста край самия 
дворецъ; трЪбваше да се знае съ какво ще могатъ да се за- 
крепятъ ронливитЪ брЪгове на силно прииждащата напро- 
лЪть рЪкичка що прорЪзва парка. аи 

: За всички тия разнообразни терени трЪбваше да се 
установятъ предварително  подхоцящи растения, своевре- 
менно да се насадятъ, за да не се губи излишно времеи да не 
се изразходватъ излишни парични срЪдства, а едновременно. 
съ тЪхното насаждане да се придаде надлежна красота на 
парковия пейзажъ. ВсЪки специалисть градинарь, който днесъ. 

" посещава парка, признава че всички тия сложни градинар- 
ски и дендрологически проблеми сж много сполучливо раз- 
решени тука. Негово Величество Царь Фердинандъ много 
добре знаеше съ каква растителность сж закрепени напр. 
дюнитЬ въ французкия Бретань и той нареди да се насадятъ 
и въ Евсиноградъ тия растения, та да задържатъ пЪсъцит+. 
Насадени бЪха тука горички отъ Рпиз таг! #1 та и На! -е- 
репз!5 и гжсти букети отъ Тат аг!х егапа!а и ра! а5!1, 
Нурорнаеа гПатпо!4ез, Гудизгит муи!даге и 
тръстиката Агипдо допах. Тая дървесна растителность направи 



209 

сЪнка върху бЪлата настилка отъ ситенъ пЪсъкъ и съ това 
се даде възможность и на други пъсъколюбиви растения сами 
да се засЪятъ и поникнатъ, като напр. Аз:гада!из уаг- 
пепз!5, 5 Пепе роп! са, Сепсацгеа ЕигКе!, Сас! е 
таг! 1 та, Мед! садо таг! ! та, Миа Тит Фага- 
гсип, АгЕет! з Та роп са и др. До тая растителность 
порастна бЪлата остролистна трева Е! утиз агепагт!а, сиво- 
бЪлитЪ и твърди линейни листа на която стърчатъ съ остритЪ 

си върхове изъ ровкия пЪсъкъ, а между тЪхъ напролЪть 
цъвтятъ красиви макове Рарауег ди! цт съ лилави, чер- 
вени и бЪли цвЪтове. ПоставенитБ до тия растения гриж- 
ливо написани върху цинкови пластинки етикети, дадоха по- 
степенно характеръ на ботаническа градина на тия по-рано 
пустинни мЪста. 

РонливитЬ голи стръмни брЪгове, които по-рано по- 
стоянно се рушеха отъ морскитЪ вълни и вЪтрове, бЪха или 
закрепени съ зидове или пъкъ бЪха насадени съ ра- 
стения и храсти, които обичатъ силния припекъ и които съ 
коренитЪ си задържатъ и закрепяватъ стръмнинит. Прене- 
сениятъ тука медитерански храстъ зраг цт |опсецт се 
развъди изобилно и се разнесе даже, въ подивБло състояние, 
и изъ околнитъ баири. Почти сжщото стана и съ . азт! пиш 
ги! 1сапз, а покрай тЪхъ други мЪстни низки храсти, като 
Гретит БагЬБагипт, покриха на много мЪста стръмния 
брЪгъ съ висящитЪ си на долу клони. Въ последно време 
Негово Величество Царь Борисъ Ш направи опити съ на- 
саждане по тия мЪста на кактуса Орип а и на Адауе 
атег!сапа, американски припечни растения, които ра- 
статъ въ диво състояние и по брЪга на Адриатическо море. 
ОпититЬ съ Адауе, както се предполагаше, не дадоха ре- 
зултати - тия растения не можаха да изтраятъ на студенитЬ 
зими; обаче насаденитЪ опунции добре вирБеха 5 години 
подъ редъ, докато правмерно острата зима на 1928/29. г. 
не ги унищожи. 

По скалиститЬ пъкъ мЪста на морския брЪгъ бЪха на- 
садени растения и храсти, които утрайватъ на голЪмата 
суша и слънчевъ пекъ, като напр. Когтаг! пит о!1с!- 
па! з, ЕГеадпиз еди! 15, БапгоПпа, Гауапдита, С!- 
пегаг?а таг! Е | та и др. | 

Розмаринови клончета, взети отъ сватбения букеть на 
Негсво Величество Царь Фердинандъ и произходящитЪ отъ 
замъка Пианоре въ Италия се развиха тука въ голбми бу- 
кетни храсти, който днесъ разнасятъ приятната си мека ми- 
ризма изъ алеитЬ на парка. Не по-малко изобилно се е раз- 
пространилъ и ясминътъ. А чуждото на нашата флора. ра- 
стение С! пегага таг! 1 та напълно подивЪ по най- 

14 
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скалиститъ и пръскани отъ морскитЬ вълни Пее по брЪга 
на мЪстностьта Четалъ-ташъ. 

Сухи, каменливи, неплодородни мЪста имаше и край 
самия дворецъ. По тЪхъ никаква растителность не искаше 
да расте, защото бЪ изгаряна отъ слънцето и обрулвана отъ 
силнитЪ северо-източни вЪтрове. За да може върху такива 
м ста да се прихване растителность, бЪ докарана тука, съ 
кошове натоварени върху волски коли, плодородна пръсть 
изъ околнитЪ села. Върху създадената така искуствена почва 
бЪха насадени тревенисти газони, цвЪтя и низки храсти, 
които въ 2 години вече раззелениха тия неплодородни м ста. 
Насадени бЪха и нЪкои по-едри дървета, като бЪха загра- 
дени съ плетове или бЪха поставени предъ тЪхъ дъсчени ба- 

риери, за да не ги изкоренятъ вЪтровет . 
За да се укротятъ. силнитЪ вЪтрове бЪха насадени, както 

по високия брЪгъ край морето, така и навжтре изъ парка, 
зелени живи плетове, които да намаляватъ силата на мор- 
скитъ вЪтрове и съ това да дадатъ възможность на расти- 
телностьта, садена задъ тия плетове, успЪшно да се развива. 
Днесъ едни отъ интереснитЪ украшения на Евксиноградския 
паркъ сж и тия живи плетове изградени отъ вЪчнозелени 
Еуопуштиз5 |Цароп!сиз и Ргипиз Гацгосегазия. 

Особено внимание > бЪ > обърнато, щото по  ви- 
сокля брЪгъ на морето да бждатъ насадени вЪтроустойчиви 
дървета и храсти, като напр. красиво цъвтящи 5р!геа, зу- 
гтпаа, С: виз ГаБигпит, а сжщо така и горички отъ 

„ борови дървета, особено Рпиз маг! ! та, Гаг!сТо, зу!- 
мез!:г15, аця: гтаса и брЪстове, които да укротяватъ бур- 
нитЬ вЪтрове духащи отъ къмъ морето. 

Тия дървесни стени създадоха запазени отъ вЪтъра оа- 
зиси, въ който можаха вече да се садятъ разни медитеран- 
ски растения, храсти и дървета. Наистина, тия дървесни стени 
закриха красивата гледка отъ Евксиноградския паркъ къмъ 
морето, обаче и за тая незгода се намъри разрешение, имено, 
като се оставиха по най-високитЬ и красиви мЪста „прозорци“, 
а задъ тЪхъ поставиха даже красиви беседки, отъ които мо- 
же да се обхваща съ погледъ на далеко и на широко мор- 
ския хоризонтъ. Доминиращиятъ пъкъ на брЪга Евксино- 
градски бурунъ „Свети Димитрий“ бЪ оставенъ откритъ, за да 
служи като наблюдателница за цЪгия красивъ брЪгъ, отъ. 
Емине на юго-западъ чакъ до Калякра на северо-изтокъ. 

Малката рЪкичка наречена Кестричка бара, която ми- 
нава напрЪко презъ парка, е врЪзала тука дълбоко своето 
корито. Тая кротко шумоляща презъ“ лЪтото рЪкичка, често 
пжти, при поройни дъждове и при топене на снЪговетЪ, се 
силно наводнява и въ видъ на буйна кална рЪка завлича 
всичко около себе си. По-рано нейнитЪ ОрЪгове бЪха силно 
разровени, а коритото й запълнено съ камъни и едри бло- 
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жове, довлечени тука отъ къмъ село Кестричъ. Не рЪдко 
тая рЪкичса е причинявала силни опустошения изъ парка. 
Презъ 1895 год. обаче е била укротена, като сж били ре- 
гулирани и иззидани нейнитъ брЪгове и циментирано 
нейното легло. Едновременно съ това, по брЪговетЬ на 
рЪката сж били насадечи красиви дървета и храсти, които 
сж превърнали дивата разровена долина въ най-живописно- 
то и ботанически най интересното кжтче на Евксиноградския 
паркъ. Красиви гигантски тополи, платани, брЪстове, липи и 

явори издигатъ тука своитЪ клони къмъ небето, а обилно 
цъвтящитЪ храсти С11:! 505 ГаБигпиш, които нЪмцитЪ 
съ право наричатъ „Со!дгедеп“ т. е. „златенъ дъждъ“, 

скланятъ напролЪть своитЪ златожелти цвЪтове къмъ дъл- 
бинитЬ на дерето. Гжсти кичури отъ тъмнозелени бръшляни 
висятъ по иззиданитЪ стени, а край тЪхъ храстовидни божури 
Реоп!та агрогеа Поп. разтварятъ едритЪ си, тежки, раз- 
ноцвЪтни, кълбести цвЪтове. Край хубаво изгладената чиста 
пжтека, която води по дЪсния бръгъ на рЪката, сж насадени 

множество чу деземни интересни растения и храсти като Суп- 
со Б1 |ГоБа, Тохойд!ит дА15 1сиз, вЪчно зелени О цегсиз 
Пех, Е Пегеа пед!а, Лех ади! Е о На, аотъ м сто на мЪсто, 
издигатъ високо къмъ небето, тъмно-зеленитЪ си върхове 
кедрови дървета, велинктонии, кипариси, сребристи борове 
и ели. Посетительтъ е изненаданъ да види тука и цЪли го- 
рички отъ индиски бамбуси - ВампбБиза ацгеа и п! ага, 
които издигатъ своитЪ еластични пржти на 6--8 метра висо- 
чина. А и множество други рЪдки отъ ботаническо гледище 
растения сж насадени тука, и разхождащия се изъ тая ча- 
ровна долина специалистъ-ботаникъ и любитель естестве- 
никъ, като чете поставенитЪ до тЪхъ латински названия и 
мЪстопроизхождения, минава отъ изненада въ изненада и 
може съ дни да разучва тая разнообразна и така смислено 
подредена тука растителность. Безпорно е, че въ тая по-рано 
пуста и дива долчинка сж извършени отъ Негово Величество 
Царь Фердинандъ | и отъ Негово Величество Царь Борисъ Ш 
невиждани до сега дендрологични постижения. 

Стремежа на Негово Величество Царь Фердинандъ бЪ 
растителностьта въ парка да получи колкото се може повече 
медитерански характеръ. Много отъ растенията, съ които бЪха 
направени опити да се аклиматизиратъ тука, успЪшно вир Ъ- 
еха до миналата година: б5:егсиНа р!аап! о Па 
(съ отечество Китай), Вир/ешгиш, Роу!оупга, СгтрЕо- 
гпоегта, | 1 г! одепдгоп, О пегсиз 1! ех, ОТозр!гиз |о ив 
Гадегз!геп га 1п! са (съ кораво като камъкъ стебло), Н!- 
Бтзсиз, 2угурйиз, Сегс!8 51ПашазЕгит, Мас! ига 
ацгап! !аса, У| Бигпит Е 1пиз сж чудесата на този паркъ. 
Наистина, нъкои отъ тЪхъ, като напр. Рау!оупта и 5: ег.. 
сиШа поради студенитЬ вЪтрове мжчно могатъ да изтраятъ 
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презъ зимата, ако не имъ се направятъ искуствени покривки 
отъ слама. Ако да не бЪха, по тая часть на крайбрЪжието, сту- 
дени Ъ зимни вЪтрове, растителностьта на Евксиноградския 
паркъ би получила напълно медитеранския характеръ на пар- 
коветъ въ француската ривиера. БЪха направени опити и съ 
аклиматизгцията на нЪкои видове палми, такива именно, кои- 
то растатъ въ французката и италианската ривиери и които 
даватъ чудесна южна красота на тия мЪста. ЦЪлъ параходъ 
съ палми отъ видоветъ РПпаеп!х сапаг!епз!з5. СВамте- 

горз ехсе! за, СПатегорз дит! 15 и Вгаспеа ди! с15. 
бЪха докарани тука презъ 1890 г., обаче още сжщата зима из- 
мръзнаха. Тоя опитъ показа, че тия палми могатъ да вирБятъ 
тука само презъ лЪтото, а презъ зимата трЪбва да се прибиратъ 
въ специални оранжерии, за да не измръзнатъ. Гакива голбми 
оранжерии действително бЪха постепенно построени и нови 
транспорти отъ палми бЪха докарани, и тия красиви палми, 
добм. високи, прекрасно вирЪятъ тука идо день днешенъ. 

Днесъ повече отъ сто високи палми, насадени въ го- 
лЪми, до 1 -- 2 куб. м., сандъци и каци биватъ нареждани 
всЪка пролЪтъ около двореца и придаватъ на тая часть отъ 
парка приказенъ тропически изгледъ.1) 

А и множество красиви субтропични иглолистни дър- 
вета, произхождащи отъ всички земни континенти украся- 
ватъ алеитЪ на тоя чаровенъ паркъ. Такива сж напр. мощ- 
нитЪ кедрови дървета Седгиз а! 1ап:! са, Седгиз деодо- 
га и Седгиз ПБап!, буйно израслитъ зедиота ад ап- 
сеа, които спадатъ къмъ най-високитЬ дървета на свЪта, 
красиво стърчащитЪ къмъ синьото небе, като антични черни 
обелиски Сиргеззциз ругатт! да! 15 и десетки още други 
видове) вирБеха тука добре до миналата година и се 

1) За разхубавяването на Евксиноградския паркъ работиха подъ 
директивата на ТЪхни Величества нЪколко отлични градинари. Видни- 
ятъ француски инженеръ-пейзажистъ Мартине, който бЪ извиканъ спе- 
циално отъ Версайлъ за да изработи плановетЬ на парка, бЪ послед- 
ванъ по късно отъ отличнитЪ градинари: франпузитЪ профес. Жюлъ 
Лошо и Жанъ Моризе, отъ чехитЬ Антонъ Краусъ и Иозефъ Креханъ, 
а въ последно време отъ свършилия градинарско училище въ Франция 
Георги Шипаровъ, който съ голБмо трудолюбие продължи работата на 
своитБ предшественици. Модерно уреденото лозарство, отлично гледа- 
-нитЬ лозя, допринесоха сжщо така много за общото разхубавяване на 
Евксиноградското имение. Тука сж работили лозаритЪ и винаритЪ: Ро- 
бертъ Перолъ, Янко Забуновъ, Христо Георгиевъ, Вл. Живковъ, Илия 
Хранковъ и Н. Кърджиевъ. 

Въ последно време, отъ 1922 г. насамъ; особено много допринесе въ 
това направление днешния директоръ на Евксиноградското имение г. Не- 
дЪлчо Мумджиевъ. При помощъта на главния градинарь Г. Шипаровъ, 
и лозаря Леонидъ Лукиановъ, той създаде отъ Евксиноградъ едно мо- 
дерно обзаведено стопанство, което надали има свое равно на Балкан- 
ския полуостровъ. 

2) Починалиятъ презъ 1922 год. директоръ на Царск. Бот. Градина 
Аапсиз Петагд, въ статията си Соп”егз а! Епхтодгад (Пре дагдеп, уо! 
84, Ме 2563, р. 528-529.| опдоп 1920) ги изброява повече отъ 80 разни 
видове. 
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мислБше че климата е за тЪхъ достатъчно топълъ, за да ви- 
рЪятъ тука съ вЪкове. Острата зима обаче на 1928/1929 год, 
презъ която температурата на въздуха падна до 250 С. подъ 
нулата, при която температура и силни вЪтрове замръзна 
дори и морето на 10 километра ширина отъ брЪга, нанесе 
голБми опустошения на топлолюбивата растителность на Евкси- 
ноградския паркъ. КрасивитЪ живи плетове отъ Е уопутиз 
Тароп!сиз измръзнаха съвършено, сжщо такз и величе- 
ственитъ Седгиз деодага, отчасти и ПЬап!. Дългоиглес- 
титЬ Р 1 пиз Па!ерепз!5, островърхитЬ Сиргеззицз руга- 
птда | 15, едролистнитЪ красиви ОТозр!гиз Го шз и 5гег- 
сиПШа р!асап оШа, миризливитБ Казтаг! пит бЪха 
постигнати отъ сжщата участь, а много други още растения 
отчасти измръзнаха или пъхъ загубиха своята вЪчно зелена 
листна покривка. | 

Ето и единъ списъкъ на растенията, които следъ 35 го- 
дишно успЪшно вирЪене въ Евксиноградския паркъ, измръз- 
наха презъ анормалната зима на 1952829 г. 1) 
1. Седгиоз деодога Топ. -- измръзнаха съвършено, из- 

кореняватъ ги. : 

2. Седгиз ПЬап! Тгеу. - измръзнаха съвършено; запа- 

зиха се само 1 екземпляръ и 1 С. Ь!Ьап! ругаш! деа. 
3. Седгиз а! ап! са Мапе. -- помръзнаха и опадакха 

листата и младият имъ клончета; въ > последствие 
развиха нови листа и напълно се раззелениха. 

4. Рпиз маг! 1 та Рог. - около 509 измръзнаха съвър- 
шено, главно тия растящи изъ пЪсъка край пристани- 
щето. ОстаналитЪ сж съ измръзнали единични клони. 

5, Рпиз Па!ерепз!з МШ. -- съвършено измръзнаха 
всички. - 

6. Ме 1патопта а! 4 ап! еа Ципа.--РазположенитЪ на по-от- 
крито мЪсто (до цвЪтарницитЪ) измръзнаха съвършено; 
на другитЪ пожълтЪха само листата и презъ юний ме- 
сецъ почнаха на ново да се раззеленяватъ. 

7. ОСцегсив Пех Г. -- Измръзна само стъблото; презъ про- 
лЪтьта подкараха нови издънки отъ основата на стъбл то. 

"8. Вгоцззопе а раруг! Рега Мен. -- Измръзна стъб- 
лото; подкараха нови издънки. 

9. Е1сиз саг!са Г. - Измръзнаха нъкои отъ клонитЪ. 
10. Сиргеззиз земтрегу!гепз Г. и ругат!да!15 -- 

всички измръзнаха заедно съ корена; това лЪто бЪха 
изкоренени. 

и 

1) Тоя списъкъ е съставенъ отъ главния градинарь на парка 
г-нъ Георги Шипаровъ, за което му изказвамъ тука моята благодар- 
ность. Тоя списъкъ може да послужи вЪрвамъ на нашитЪ лесовъди 
и дендролози при установяване на издържливитЬ за нашия климатъ 
видове дървесна растителность, 
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Ее 
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2 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

Спатаесураг! 5 Г амзоп!апа Рапг!. - 5004 оть кло- 
нитБ измръзнаха, само нЪкои се раззелениха. 

5р!гаева Г 1 па! еуапа Ма. -- голБма часть измръзнаха 
и ще бждатъ замЪнени съ зор! геа поед?та зспа.,. 
която не пострада отъ студа. 

Ргипиз Гашцгосегазиз Г. - Стъблата на всички из- 
мръзнаха, обаче 15, пуснаха издънки изъ основата. 
Всички млади дръвчета въ пипиниерата пуснаха из- 
дънки. : 

Ргипиз регз! са 51еЬ, Ргипшз агтеп! аса Г. и 
Атуддашз соттипв |. -- Измръзнаха отдЪлни клони; 
малъкъ брой дървета измръзнаха съвършено. Презъ лЪ- 
тото не дадоха никакъвъ плодъ. 

СгаТтаедиз Ге!апа!! НЕ. -- съвършено измръзнаха. 
Сегс!в з 1 Шапаз!гит Г. -- Почти на всички измръзна 
стъблото, обаче подкараха наново изъ основата. На 
“три екземпляра измръзнаха само клонкит +. 
зраг ит |ипсецт Г.--Измръзнаха почти съвършено ;. 
едвамъ презъ мес. августъ 50, отъ тЪхъ почнаха да 
даватъ издънки изъ корена. 

А тогрна ги! ! соза 1..--измръзнаха до основата, обаче 
презъ лЪтото почнаха да пускатъ издънки. 

Тап: Нох! Пит Тгах! пецшт р!рег от Г. -- Преди 
войнитЪ ги завиваха презъ зимата съ слама. Отъ 8 го: 
дини насамъ не имъ е давана тая защита. Гая зима 
единиятъ отъ двата корена измръзна съвършено, а дру- 
гия подкара издънки. : 

МеШа агедегас! Г. - Измръзнаха съвършено 500); 
другитЪ пуснаха издънки. 

У1ех ади оПит Г. - Всички измръзнаха до основата 
обаче пускатъ издънки. 

Еуопуштиз |ароп! сив ТПипЬ. -- Почти всички иЗ- 
мръзнаха съвършено, само 200, пуснаха издънки. 

УгегсиЦа р!авап ИоПа Г. -- Всички измръзнаха до: 
корена и презъ лЪтото пуснаха издънки. Само 1 екзем- 
пляръ отчасти прорастна и въ короната, обаче лъЪто- 
раслитЪ сж слаби и надали ще утраятъ презъ идната 
зима. 

Н1Ъ?зсиз зуг!асиз Г. -- Повечето отъ клонитЪ -- 500), 
измръзнаха; съ премахване на измръзналитЪ клони дър- 
ветата се обезобразиха. Въ живиятъ плетъ при пипиние- 
рата 250, измръзнаха до основа и подкараха издънки. 

Е 1аеадпиз едийЙз зеБ. - отъ 30 екземпляра пуснаха 
издънки само 8, другитЪ съвършено измръзнаха. 

О1озругоз То|из Г. - Отъ около 200 екземпляра 
само 10 покараха отъ корена; другитЬ съвършено из- 
мръзнаха. 
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27. П1озругоз Как! Г. - Всички, заедно съ корена, съ- 
вършено измръзнаха. ; ; 

28. Урех адпиз сазгиз Г. - Измръзнаха до земята, обаче 
всички подкарватъ млади издънки. НЪкои отъ новитЪ 
издънки дадоха цвЪтове презъ месецъ октомврий. 

29. Козтагпиз о Е стпайз Г. -- Добре растЪха множе- 
ство години; по нЪкога имъ измръзваха само листата. 
Тоя пжть измръзнаха съвършено заедно съ корена. 

30. УъБиглит #поз Г. - Сжщо измръзнаха съвършено. 
31. Рой па зеггъ!а а Ппа. (даБга?) -- Измръзнаха) отъ 

корена покараха само 40). 
32. Гадегз!гоепта тпЯ са Г. -- СтаритЪ дървета измръз- 

наха съвършено; 2 и 4 годишнитЪ подкараха издънки. 
33. ВатЬиза ацгеа Ног!.--Всичкитъ бамбукови пржти, даже 

и 28 годишнитЪ, съвършено измръзнаха, обаче презъ 
лЪтото почнаха изъ коренитЪ да израстватъ нови пржти. 

34. Орип та Есиз-1п) 1 са Г. --Изтрая презъ зимитЪ въ 
продължение на 8 години; сега измръзна съвършено. 

35. Райигиз аси! еа из Гат. -- Стъблата измръзнаха съ- 
вършено, корена обаче е здравъ; до есень (октомврий 
1929) не подкараха издънки. 

Откакъ напечатахъ първиятъ си приносъ къмъ пеперуд- 
ната фауна на Евксиноградския паркъ (1926 г.) имахъ въз- 
можностьта да попълня още съ множество нови данни по: 
раншнитЪ си наблюдения. Така презъ лЪтото и есеньта на 
1926 г. ми изпратиха множество, ловени въ Евксиноградския 
паркъ пеперуди, началникътъ на дворцовата канцелария, 
съветника г нъ Владимиръ Драндаровъ и прикомандирова- 
ния къмъ свитата на Негово Величество г-нъ поручикъ Бо- 
рисъ Цанковъ. На тБхъ дължа намирането на още два ек- 

- земпляра отъ неизвестната до тогава за фауната на Европа 
пеперуда Еис!азва зр!епд!дайз НЗ. А на Нейно 
Царско Височество Княгиня Евдокия се дължи намирането 

тука на 2. Х1. 1926 г., за втори пжть въ България, на пре- 
летната, субтропична пеперуда Спаегосатра се!ег!о Г. 

Презъ 1928 год. имахъ възможность наново да посетя 

Евксиноградското имение и то на два пжти, презъ пролЪтьта 
и презъ есеньта. ПролЪтното си посещение, траещо отъ 19 
май до 3 юний, дължа ня Нейно Царско Височество Княги- 
ня Евдокия, която презъ това време пребиваваше въ Евкси- 
ноградъ, за да вземе участие при освещаването на парахода 
„Евдокия“. Това ми престояване въ Евксиноградъ бЪ особено 
важно, тъй като презъ това ранно пролЪтно време: не бЪха 
правени тука фаунистични изучвания. СъбранитЪ при това 
ми посещение материали сж извънредно богати и тЪ ще да- 
датъ възможность и на други фаунисти да се запознаятъ съ 
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животния миръ на това наше черноморско крайбръжие. При 
това си посещение можахъ да констатирамъ следнитЪ по- 
рЪдки видове пеперуди: СТеорпцапа опута Н.5., На- 
Втозо/а дегаза 1-, Емте иа а йи фа го зал Босе ПО ват 
сап!а | игса 1., Пазуспуга риф Бипда Г. - орно: 
5ота ТиБг! стреда |., зр И озота пеп! Агаз!г! Евр., 
Бето НТ ва аез! 1 пшагга НЬ, Ас!даПШа етиаг!а 
Нь, АстдаШа Е сака НБ., 5гедап!а ЯПесбагта НБ., 
Зе!епта |ипаг!а |, да установя биологията на рЪдката 
пеперуда 5 тег! пЕ виз дапегсиз Г. и да докажа про- 
лЪтнитЬ генерации на много отъ видоветЬ, които по-рано - 
ловихъ само презъ есеньта като напр: Месаеа ддута О., 
Агдупв рапдага ЗС, ГуБпеа се! 5 Гакй., Суапш5 ага!о!з 
Г., ПейериПа Ппеака Пуогиса Езр., ПазгорасПпа диегсПоЦа Г.., 
Сапзо!ота Паусапа НЬ., Зепто за аезитапа НЬ., Воагпиа 
деттапа ВгК., Епдошспа Наттеайз 5с!., Нурзорудфа соза- 
Пз Е., Рзатойз Буайпайв НБ. и др. 

За успбшно извършване на много екскурзии край Черно 
море, а сжщо така и до Шуменъ и ПрЪславъ ми спомогна 

" презъ това време и капитанъ | рангъ г-нъ Коста Скутуновъ, 
който лично взе деятелно участие "при събирането на на- 
сЪкоми, други животни и растения. На него се дължи откри- 
тието на третиятъ евксиноградски екземпляръ отъ много 

„ рЪдката пеперуда Спгузорпапиз Фвраг г из М. 

Есенното си посешение въ Евксиноградъ дължа на Не- 
гово Величество Царь Борисъ Ш. който ме покани да му 
бжда гость презъ времето отъ 11 до 25 октомврий 1928 г. 
Негово Величество намираше съ право, че не е безь нау- 
ченъ интересъ, да се види какви организми живЪятъ презъ 
късната и суха есень на 1928 год. Ецно календарно изложе- 
ние на жувущитЪ въ парка Евксиноградъ пеперуди ще дамъ 
въ единъ отъ следующитЪ приноси. Презъ това време Него- 
во Величество улови тука рЪдката пеперуда Сгоса | 15 еЙп- 
сиапа Г., а сжщо така и следнитЪ видове: Гагор!4ез Еейса- 
пиз Гапд, Зрипх сопудуш! Г., Нураепа гозтгайз Г., Пузашхез 
апспа Г, Мвепа Бипасшоза |., Вгоо!опа пейсшоза |, Гец- 
саша ригезсецз Нр., Апрпртрпга кадородтв Г. таа 

Презъ лЪтото на 1929 год. Негово Величество Царя 
придруженъ отъ Нейно Царско Височество Княгиня Евдокия 
и Н. Ц. В. Князъ Кирилъ пребиваваха наново въ Евксино- 
градъ и не пропуснаха да извършатъ и доста лепидоптеро- 
логични наблюдения. Отъ тъхъ бЪха отгледани това лЪто 

пеперудитБ 5тейптшиз роршШ |, Зрих Пдиз ? |. из телатиз 
Шае 1, за които бЪха събрани и точни биологични данни. 
БЪха уловени освенъ това: Ог пода гирадштеа аБ. Гегештсо- 
Гог ОБЩ, Фецгега ргпа |., Нрорка саезгит Нд., Мезодапа. 
асетозаае Е. 



Ба | 217 

Топлиятъ сезонъ. презъ 1929 год. бЪ много неблагоприя-. 
тенъ за развитието на пеперудната фауна въ Евксиноградъ" 
Суровата зима бЪ унищожила не само часть отъ медитеран- 
ската растителность на парка, но вЪроятно и часть отъ пе- 
перудната фауна. Къмъ суровата зима дойде да се присъе- 
дини и едно извънредно сухо лЪто, което изгори помръзна- 
лата отчасти растигелность. Затова и пеперудната фауна на 
Евксиноградския паркъ б6Ъ презъ тоя сезонъ извънредно бедна. 
Въ голбмо множество се разви презъ това време и стана 
„истинска напасть за фуражнитЪ растения вредната пеперудка . 
РШусгаеподез зисПсайв |. Сведения за тоя вреденъ видъ ми 
даде пребиваващия презъ това време въ Евксиноградъ, на- 
чалникъ на Царския автомобиленъ паркъ г-нъ подполковникъ 
Димитъръ Айрановъ. Сжщиятъ ми изпрати и следнитъ ло- 
вени отъ него въ началото на септемврий месецъ пеперуди: 
Аадгойз дерипсва Г., АпрШруга ругапидеа Г., Сагосайа е!оса а 
Езр., Нейпо в решдега зсП!. Матезга Бгаззсае Г., Сазго- 
распа ачегсйойа |.., МШоспгуз ва пшага Ео 5:, Воагла детта- 
па Вгабт., Гагепиа ипкапа НЬ., Зепио! ва аез тапа НЬ. идр. 

На всички гореспоменати лица. „изказвамъ тука моята 
сърдечна благодарность. 

Въ първия си приносъ по пеперудната фауна на парка 
Евксиноградъ при Варна, напечатанъ въ Известията на Бъл- 
гарското Ентомологическо Дружество, книга Ш (1926 год.) да- 
дохъ: 1. единъ прегледъ на изучванията върху пеперуднага 
фауна на българското Черноморско крайбрЪжие; 2. изтък- 
нахъ зоогеографското значение на подробното изучване на 
пеперудната фауна на това крайбрЪжие и 3. дадохъ сведе- 
ния за срЪщането въ Евксиноградския паркъ на видоветЪ 
пеперуди оть семействата РарШопдае, Репдае и зор па дае. 

Въ настоящия втори приносъ къмъ пеперудната фауна 
на парка Евксиноградъ ще дамъ сведения за срЪщането тука 

- на видоветЪ отъ семействата: МутрПпайдае, ПЬушетдае, Егус!- 
пдае, Незрегидае, Ногодопидае, Тпаштеорое!4ае, Г утап!5!дае, 
Твупдае, Мсго!ер!дорега, както и нЪкои нови данни за се- 
мейството 5рипа! ае. 

Предположението, което направихъ още въ начало на 
моитЪ изследвания върху пеперудната фауна на Евксино- 
градъ, именно, че тука ще се намврятъ и не малко интересни 
въ зоогеографско отношение видове се напълно оправда. 

; Нови за Европа се указаха видоветЬ: Ецс|азба зр!епд!- 
дай Н.З. и Роурпаетз зиБзепсаба Н.9.; главно въ южна Ру- 
сия сж разпространени Сопзапна паззшпайз. Пир, Мусеего- 
рРиз рипсеадо Во5 и Ервета загерсапа АрН.; типични меди- 
терански сж видоветЬ: Гусаепа |0аз О., Гепсаша |огеу! Езр., 
Сеорпапа оПмпа Н.95.; ориенталски сж: | еисата нкса |., е. 
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тоша Басашса Н.5., Ехор Ша гесапдшапз НЬ, Адгой5 геп!- 
дега НЬ, Роуа пт осшса писа Ог. Нови за България се 
указаха: Оппофта ги дтеа Гегештисоогт ОпШ., НаБгозупе де- 
газа |., ГоБеза иапошШеПпа Н.5., Оергеззапа зиБргортдиейа 
51. Въ тоя втори приносъ е разгледано подробно и раз- 
пространението въ България на видоветЬ СРгузорпапиз 915- 
раг ги из ММ. и СБаегосатра се!епо |. 

При разглеждането на отдЪлнитЪ видове пеперуди срЪ- 
щащи се въ Евксиноградъ, посочилъ съмъ и разпростра- 
нението имъ по цЪлото западно Черноморско крайбрЪжие, 
като съмъ си служилъ съ следната литература: 

Бурешъ, Дръ Ив. Приносъ къмъ пеперудната фауна 
на парка Евксиноградъ при Варна. -- Известия на Българ- 
ското ентомологично дружество. Кн. Ш, стр. 159-192. Со- 
фия 1926. 

Сагад|Ца, Аг!5! 1 де уоп: Вадегезе ештез аси геппдез 
пас Текга то! (Сагтеп 5Пуа). Еп Вейгад гг Гер!дорегеп-, 
Еашпа дег ОоБгодеа. -- Пешзспе Епгото!од все Хейзсъи Лв 
В4. 43, р. 41--66. ПОгездеп 1929. Пекиръ-гьолъ се намира 
40 к. м. южно отъ Кюстенджа въ Добруджа|. 

Др Бновски, Ал. К.: Докладъ за нЪколко видове рЪдки 
пеперуди намбрени въ околноститЬ на Варна! -- Сп. Есте- 
ствознание и География. Год. МУ, стр. 47. София 1921. 

ЕтеБта, М.: Вейгад г0г Зситейег таз ашпа Китапепз.-- 
Пешзспе Епгото!одвсйе Хейнзспп Е. 1927 р. 101-102. Вегрп 1927. 
Съдържа и пеперуди ловени въ Кюстенджа на Черно-море |. 

Сгауез, Р.: Тпе Гердорега об Сопзвапипор!е. -- Те 
Епгото!о45!5 Кесогд апд Оошпа! о! Уапаноп. Мо! ХХШ р. 
315--318; Мо. ХХМ р. 10- 12, 293--294. Мо, ХХУ р. 139--140. 
Гопдоп 1911-1913. 

Сгауез, Р: Тпе |Гердорйега оР Сопзвапнпор!е. -- Тпе 
Епгото!од15Е. Мо. ПУШ, р. 191-194, 291--295. Гопдоп 1925. 

Сгауез, Р.: АдаНопз То Ше Гердор бега об Не Соп- 
сгаппор!е фвис!. -- Тпе Епгото!о415:. Мо. ЦХ, р. 242--253. 
Гопдоп 1927. 

Илчевъ, Д: Приносъ къмъ пеперудната фауна на 
българска Странджа планина. -- Трудов: на Българск. при- 
родоизпит. дружество. Кн. Х1, стр. 167--183. София 1924. 
|Дава сведения, освенъ за планината още и за крайбрЪжието|- 

|едегег Чийиз: Меггекитзв Ддег уоп Неггп „оПап 
ипд Егаш ГидтШа НаБегпацег 1861 ипд 1862 Бе Мага т Вш!- 
дапеп ипд 5Пупо ш Котейеп дазаттейеп Гер!дорФегеп. -- 
Мепег Епгопо!оа15сйег Попа Вд УМ. р. ШЕ 27, Бай: 1. 
Меп 1863. 

Нед Ълковъ, н.: Нашата ентомологична фауна. аи 
Архивъ на Министерството на народното просвещение. 
Год. 1, стр 83--135. София 1909. 

Ребе |, От Н.: Меггеквтв Ддег ш дег „ОтдеБипа Коп- 
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звапйпоре!5 дезаттейеп ГердорФегеп. -- Аппайеп 4ез К. К. Ма- 
Биг бот. Мизештз п МЛеп Вд. ХХ. р. 30--31. Млеп 1905. 

. КеБе!, От Н.: 5ифеп ПБег Фе | ердор!егепРашпа дДег 
ВаКкапапдег. | Те. ВшШдапеп ипд Озгштейеп. -- Аппаеп дез 
Габиг вгопзспеп Нойтизештз п УЛеп. В. ХУШ р, 193--347. Меп 
1903. | Използува даннитЬ на Гедегег, обаче добавя и нЪкои 
нови|. 
; За! ау, Егапг: Ка!а!Год дег Масго!ердор(егеп Копапепз 
го: “ВегоскасиНаипа дег МЧаспЬаа чдег. - Вие. де 1а 50- 
пее дДез зсепз ВиКагез;. Мо. ХХ. зер. АЬд. р. 1--303 Ви- 
Кагез 1910. 

Чорбаджиевъ П.: Приносъ къмъ фауната на гол -. 
митБ и малкитБ пеперуди на Бургаската околность. -- Сбор- 
никъ на Българск. академия на наукитЪ, Кн. М. стр. 1-78 
София 1915. 

СИСТЕМАТИЧНА ЧАСТЬ. 

Еат. ЧутрпаПдае. 

Ара га 1 Ша с!у е з<с НЕ. (132). -- Тая красива пепе- 
руда обича да се спира по мокритЬ мЪста край пжтя Варна 
--Евксиноградъ. Тука е била ловена отъ покойния ДЪлчо 
Илчевъ на 28.У1. 1922 год. Въ Евксиноградския паркъ се 
появява много нарЪъдко, вЪроятно защото терена е много 
сухъ и защото тамъ липсватъ върби, съ листата на които се 
храни гжсеницата на тая пеперуда.!) 

Г то еп! Е 15 сап! Па Зс1 Е. (135). --Единствениятъ пред- 
ставитель отъ групата на лименитидитЪ, който можахъ да 
констатирамъ въ Евксиноградъ е тоя видъ. СрЪща се тука 
обаче много нарЪъдко. ВЪроятно се появява въ 2 генерации, 

. отъ които втората генерация е била наблюдавана отъ Н. В, 
Царь Борисъ въ началото на месецъ августъ 1925 година. 

По Черноморското крайбрЪжие тая пеперуда се срЪща 
изъ околноститЬ на Бургасъ (27. У. и 26. Х. 1910 г.) и при 
селата Кюприя и Василико; има я и при Цариградъ (Сгамез). 
въ три генерации май-юний, юлий-августъ и частична трета 
генерация презъ края на септемврий. 

Ругашт! ез аа! апКа Г. (152). -- Тая красива пеперуда 
хвърчи изъ парка презъ цЪлия топълъ сезонъ на годината, 
отъ ранна пролЪть до късна есень (25. Х. 1929 г.). Появява 
се въ две поколения презъ годината, отъ кдито лЪтното почва 
да хвърчи въ срЪдата на м. май, а есенното презъ срЪдата на 
м. септемврий. Съвършено прЪсни екземпляри се срЪщатъ 

1) СрЪщането на пеперудитъ Ара! ига 1г!5 Г. и |! тепиг 5 
рор! 1! Г въ парка Евксинотрадъ е изключено, поради това че тия 
вида у насъ сж планински обитатели и се сръЪщать само въ подножа- 
ето на високитЬ планини. 

-т 
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чакъ до края на м. октомврий (26. Х. 1924 г. улов. отъ н. 
В. Царь Борисъ Ш), което би могло да даде поводъ да се 

мисли че видътъ се появява и въ едно частично 3-то поко- 
ление. КъснитЪ есенни екземпляри презимуватъ и се появя- 
ватъ рано на пролЪть, презъ мъ априлъ. 

ИндивидитЬ отъ първото пролЪтно поколение се ср Ъ- 
щатъ много по-рЪдко отъ тия на второто. Презъ времето отъ. 
19--25 май 1928 г. наблюдавахъ само 3 екземпляра да хвър- 
чатъ около цъвтящия храстъ С егс!з 5! Пашаз?гиш; презъ. 
сжщото врЪме Ругате!5 сагди! бЪ една паатев тт пе: 
перуда изъ парка. 

Второто поколение на Ругат е! 5 аа! апТа се срИЙЯ 
изъ парка всЪка година презъ месецитЪ септемврий и ок- 
томврий изобилно. Отъ 10--25. Х.1924 наблюдавахъ пепе- 
рудитЪ въ множество екземпляри да хвърчатъ изъ цвЪтния 
партеръ предъ двореца и около винарницата, въ която презъ 
това време се пресуваше гроздена шира. ПеперудитЪ кац- 
ваха по бъчвитЪ и по колитБ съ които се пренасяше гроз- 
дето, отъ което ще се прави вино, и съ видимо удоволствие 
смучеха сладката шира отъ смачканото грозде. Начесто тия 
пеперуди влизаха въ борба помежду си, и съ оситЪ и едри- 
тЪ стършели, които сжщо така охотно смучатъ гроздения. 
сокъ или пъкъ гризатъ презрЪлото грозде. 

СрЪща се по цЪлото Черноморско крайбрЪжие. 
Ругапе!з сагаи! Г. (154).--СрЪща се изъ парка презъ 

цЪлия топълъ сезонъ на годината, а особенно много на есень. 
ПролЪтното поколение срЪщнахъ не рЪдко да хвърчи на 
19-28. М. 1928. Въ множество екземпляри хвърчеше изъ. 
парка третото есенно поколение презъ времето отъ 10 до 20. 
Х. 1924 год. ПеперудитБ облитаха особено изобилно цъвтя- 
щитБЬ Созтеа въ цвЪтния партеръ на двореца и цъвтя- 
щитЪ тогава храсти Козтаг! пит ост па! 15. ЛовенитЪ. 
презъ тдва време екземпляри сж въ повечето случаи съвър- 
шено прЪсни. Въ сбирката на Н. В. Царь Фердинандъ сж 
съхранени 2 екзем. ловени отъ него на 4--5. Х1,1911. година. 
Освенъ късно на есень пеперудата се срЪща, въ презиму-| 
вали екземпляри и много рано напролЪтъ. Съ какво се хра- 
ни гжсеницата на пеперудата тука въ парка Евксиноградъ 
не ми е известно; растението Сагдиз, което е най-употре- 
блемата отъ тЪхъ храна не се срЪща изъ парка. Възможно е 
пеперудитЪ да сж долетЪли тука извънъ парка. Има я по цЪ- 

- лото черноморско крайбрежие. 
Мапезза |о Г. (156). - Доста рЪдко изъ парка. Отъ 

Н. В. Царь Фердинандъ сж били уловени: 1 екземпляръ отъ 
първото поколение на 14У1.1911 и единъ отъ второто по- “ 
коление на 14.Х1.1911 година. 

Има я по цЪлото крайбрЪжие чакъ до Цариграда орач. 
навсЪкаде е рЪцка. 
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Мапезза иг! 1 сае Г. (157). - Появява се много на 
рЪдко изъ парка. ПрЪсни екземпляри сж били ловени тука 
отъ Н. В. Царь Фердинандъ на 4Х1.1911 год.; тЬ принадле- 
жатъ на 3-то есенно поколение. Азъ лично не можахъ да 
наблюдавамъ нито единъ екземпляръ. Интересно е да се от-” 
бележи че тая пеперуда е много рЪдка и при Бургасъ, а 
при Цариградъ вЪроятно не се и срЪща (не е спомената отъ 
Сгауез). Чорбаджиевъ (1915 стр. 13) казва за нея: „тоя видъ 
се срЪща при Бургасъ твърде рЕдко. Хванахъ само единъ 
женски преминалъ екземпляръ въ лозята при Кара-Баиръ на 
9.1М.1910, вЪроятно презимувалъ“. Въ сбирката на Чорба-. 
джиевъ има и единъ вторъ екземпляръ уловенъ при Бургасъ 
на 6.1.1910 година. 

Мапезза хап:Поте! аз Езр. (160). - Че се срЪща 
въ околноститБ на гр. Варна е указано отъ КеБе! 5114. | р. 166. 
Въ Евксиноградския паркъ дохожда вЪроятно само случайно 
тъй като тука нЪма върбови дървета, съ листата на които се 
храни гжсеницата на тая пеперуда. 

По Черноморското крайбрЪжие я има при Бургасъ 
(много рЪдко). При Цариградъ изглежда че липсва (не е на- 
мЪрена тука отъ Сгауез). 

Мапезза ро! усП!огоз Г.. (161). -- На 18. УП. 1911 г. 
е билъ уловенъ 1 едъръ екземпляръ отъ Н. В. Царь Ферди- 
нандъ 1. ГжсеницитЪ на тая пеперуда сж намирани нЪколко 
пжти по овощнитБ дървета изъ овощната градина на дво- 
реца. СрЪща се вЪроятно по цЪлото крайбрЪжие, обаче само 
изъ селищата въ които има посадени овощни дървета. При 
Бургасъ я има презъ цЪлия топълъ сезонъ на годинага. 
(Чорб. 1915 стр. 13). 

Мапезза ап! !ора Г. (162).-Единъ екземпляръ е билъ 
наблюдаванъ отъ лекаря Д-ръ Д. Балабановъ на 29. У. 1928 
година. Константиранъ е и при Бургасъ на 12. У1. 1912 год. 
и 27. УШ. 1910 (Чорб. 1915 стр. 13) и при Цариградъ (Сгамез). 

Ро!удопта с-аБипт Г. (166). - СрЪща се изъ парка 
презъ цЪлия топълъ сезонъ на годината, обаче въ единични ек. 
земпляри. Хвърчи изъ алеитЪ и кацва по клончетата на храститЪ- 

Има я по цЪлото ПЕЗИВВ НЕ отъ Кюстенджа до Ца- 
риградъ.!) 

МейЕаеа с! пхта Г. (177). -- РЪдко изъ тревениститЬ 
газони на парка. Единъ екземпляръ уловихъ на 12.71.1921 
и ецинъ другъ на 28.У.1928. я 

Има я при Бургасъ (Чорб. 1915 стр. 18), Василико, с. 
Кюприя (Илч. 1924 стр. 174) и при Цариградъ (Сгауез). 

1) Ро! удопТа едеа Сг. (167) изглежда че липсва по нашето 
Черноморско крайбрЪжие, обаче я има при Цариградъ. Тая пеперуда е 
типиченъ южно-европейски представитель, разпространенъ главно изъ. 
медитеранската зона. 
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Метаеа рноеБе Кпос!. (180). ше ПролЪтната гене- с 
рация хвърчи изъ необработенитЬ мЪста на парка презъ 
първата половина на месецъ юний, обаче доста рЪдко. Уло- 
венитБ на 19У.1928 год. 7 екземпляри сж малки и съ свЪтла 
окраска. : 

Има я навсЪъкжде по Черноморското крайбрЪжие: вто- 
ата генерация е ловена оть Н. В. Царь Борисъ Ш при Зех- 

лоаАте но 

тинъ Бурунъ на 18.М0.1923, а първата отъ Илчевъ на 28. 
У.1913. Има я при Бургасъ, Кюстенджа (Сагафа 1929 р. 53 
и при Цариградъ!). 

МейПтава а! дупта О. (185). -- Ецинъ екземпляръ уло- 
ихъ на 19.У.1928 по стръмнитБ брЪгове на Чаталъташъ. 

Не рЪдко я имаше по скалитЬ на Аладжа монастиръ на 201. 
У. 1928 г. За околноститЬ на Варна я споменува и Н. Рере!. 
584. 1. р. 168.). 4 

По крайбрЪжието е намврена на 22.М0.1915 год. отъ 
Н.В.Царь Борисъ ПП! при устието на р. Велека Отъ Д. 
Илчевъ е ловена при с. Кюприя на 25.М.1923 и при Ахто- 
полъ на 15. УП. 1920. Отъ Н. В. Царь Борисъ Ш е ловена и 
при Зехтинъ Бурунъ на 10. МШ. 1922, при Портъ Виза на 21. 
МШ. 1923 и при Созополъ. Има я и при Бургасъ (много на 
често въ 2 генерации) и при Цариградъ. 

Мей аева (г! ута Зи. (186). - Не ще да липсва 
въ Евксиноградския паркъ, макаръ че не съмъ я ловилъ 

тука. Има я не рЪъдко въ покрайнинитЪ на гората при носъ 
Галата не далечъ отъ Варна. 

Има я навсъкжде по крайбрЪжието: Н. В. Царь Бо- 
рисъ Ш я намъри при Зехтинъ Бурунъ на 10. МШ. 1923 год. 
(втора генерация); Чорбаджиевъ при Бургасъ; Илчевъ при Ва- 
силико (25. У. 1923); Грейвсъ при Цариградъ (две генерации). 

МейЙгаева а! паша Ко. (191). - СрЪща се нарЪдко 
изъ парка. Единъ току що излюпилъ се екземпляръ уловихъ 
на 29. М. 1928 год. изъ лозята. . па 

По Черноморското крайбрЪжие е намЪрена при Теки 
Гьолъ въ Добруджа (Сагафа 1929 р. 53), при Бургасъ презъ май 
и юний (Чорб. 1915 стр. 14), при с. Кюприя, 28.М.1923 год. 
(Илчевъ) и при Цариградъ (Сгамез). Да 

МеИтаеа ацгеШша кк. (192). - Че се срЪща въ 
околноститЬ на Варна съобщава КеБе! (5819. | р. 169). Той 
указва уаг. Бг отаг!! 5. Има я при Бургасъ (Чорбадж, 
презъ май и юний. При Цариградъ не е намЪрена. Тая пе- 
перуда обича мочурливи мЪста ?). 

1) Не е невъзможно въ околноститБ на Евксиноградъ да се на- 
мЪри срЪщащата се въ Дели-Орманъ Ме! 1 аеа агди! па г подо- 
репз!5. Егг., а може би и Ме! аеа та!игпа Г. (намврена при 
Разградъ. май 1908 г.) 

2) СрЪщането въ Евксиноградския паркъ на видоветЬъ Ме Гаеа 
суп! Пта НЬ. и Ме! ашцг! пта РоН. е изключено, понеже тия пе- 
перуди сж планински обитатели. - 



223 

Агадупп!з епрйигозупе Г. (208). -- Появява се мно- 
го нарЪдко изъ необработенитЪ мЪста на парка. На 20. У. 
1928 г. уловихъ 1 прЪсенъ екземпляръ. При Аладжа мона- 

. стиръ я има въ изобилие презъ цЪлия месецъ май. 
: СрЪща се и при Бургасъ, обаче рЪдко. При Г заричане, 
не е намерЪна до сега !). 

Агаупп! в да Г. (218). - Прозвнейв поколение 
хвърчи изъ необработенитЪ мЪста задъ ЕвксиноградскитЪ 
"бани презъ срЪдата на месецъ май (15-10. М. 1928). Есен- 
ното поколение, което хвърчи презъ августъ и септемврий 
месецъ, не можахъ да констатирамъ, обаче то не ще да ли- 
псва тука. Не рЪдко хвърчеше тая пеперуда и при Аладжа 
монастиръ на 20.М.1928 г. 

При Бургасъ (споредъ Чорбаджиевъ 1915 стр. 14) хвърчи 
презъ май и презъ септемврий. При Созополъ презъ августъ 

„(Илчевъ, 17. УП. 1922) При Цари ред споредъ Сгамез я 
има въ 3 поколения ?). 

Агаупп!з Гагпоп!а Г. (225). - Хвърчи изъ Евкси- 
ноградския паркъ презъ цЪлия топълъ сезонъ на годината, 
отъ най-ранна пролЪть (презимували екземпляри) до късна 
есень (2. Х!. 1926). Кацва по голата земя, особено въ силно 
гогрЪътитБ отъ слънце алеи край пристанището. Най-обилно 
се срЪща презъ юлий месецъ. Има я навсЪкжде по Черно- 
морското крайбрЪжие отъ Кюстенджа до Цариградъ (Сгамез). 

Агаупп!з рапдога ЗП. (210). - Това е най- 
едрата дневна пеперуда срЪщаща се изъ парка Евксиноградъ. 
Необикновено красива е гледката, когато презъ началото на 
септемврий, тая съ червени отъ долу и бисерно зелени кри- 
ла пеперуда, хвърчи въ много екземпляри, заедно съ Мапезза 
аса!ап ба и Ругате!з сагди! изъ пъстроцвЪтния гра- 
дински паркетъ предъ двореца. НБколко такива едри пепе- 
руди наблюдавахъ на 10-13. |Х. 1923 год.; тъ принадлежатъ 
на второто лЪтно поколение. Н. В. Царь Борисъ Ш улови 
единъ едъръ женски на 8. |Х. 1926 год.; той има 41 мм. дъл- 
жина на предното крило и 72 мм. размахъ на крилата. Пър- 
вото пролЪтно поколение съмъ ловилъ изъ парка на 19 
май 1906 год. | 

Тая пеперуда се срЪща вЪроятно по цЪлото Черно- 
морско крайбрЪъжие: при Бургасъ Чорбацжиевъ я е ловилъ 
на 9.У. и 16.У1.1910 год; при ЗехтинъБурунъ Н. В. Царь 

1), СрЪщането въ Евксиноградския паркъ на Агдупп! 5 ар !- 
гарей ПБ, А ма,“ зе! етеч ЗспИ оси Ага. ратез БаЕсаптса" е 
изключено понеже тия видове сж планински обитатели. 

2?) При Бургасъ се срЪщатъ Агдупп! 5 Неса!е Езр., Ага. 
оТ1по КоН. и Ага. дарнпе зс!И., които въ Евксиноградъ ще да се 
срЪщатъ само случайно долетБли тука. ТЬ хвърчатъ въ края на юний 
месецъ. 
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Борисъ Ш на 22.МШ.1923 год.; при Ахтополъ на 15.МП. 
1920 год. Има я и при Цариградъ !). < 

Ме! апага?а да!а! Неа Г. (246). - Тая почти на всЪ- 
каде изъ ливадитЬ въ България разпространена пеперуда. 
не можахъ да срЪщна презъ края на май и началото на “ 
юний изъ Евксиноградския паркъ. Тя се срЪща обаче изъ. 
околноститЬ на Варна (КеБе! 5819. | р. 172); имая и при 
Текиръ Гьолъ (Сагафа 1929 р. 53), при Бургазъ (Чорб., май 
до края на юлий), въ Странджа-планина и при Цариградъ- 
(май до юлий) ?). : ; 

Багугиз зете!е Г. (322). - ВЪроятно само случай- 
но попада въ парка и то отъ съседни мЪстности. Единъ. 

екземпляръ уловихъ на 2. УШ. 1922 г. Е. 

Има го при Текиръ-:Гьолъ Добруджа (Сагафа 1929 р.. 
53), при Бургасъ (отъ юний до септемврий). Н. В. Царь Бо- 
рисъ Ш го лови на Зехтинъ-Бурунъ на 22. УШ. 1920 3). 

Рагагае аедег!а зЗЖаг. (385). - РЪдко изъ тЪсни- 
тЬ сенчести пжтеки на парка, презъ юний и септемврий. 
месецъ. 

: Има яи при Бургасъ (априлъ до септемврий, Чорб. 
1915. стр. 16), при Ахтополъ (271У и 15М11920, Илчевъ) и 
при Цариградъ. 

1). Въ Странджа-планина (спорецдъ Илчевъ 1924 год. стр. 174) и 
при Цариградъ (споредъ Сгауез 1926) се срЪщать и видоветЬ: Аг- 
дупп! 5 ада! аа Г. (юний, юлий), Ага. п!оБе ег!5 Мед. (май 
до юлий), Ага. адТрре |. (май-юний) и Ага. рар! та Е. (юний 
до августъ). Тия видове изглежда, че съвършено липсватъ въ Евкси- 
ноградския паркъ. Това се дължи на обстоятелството че въ парка и 
близо до него липсва стара естествена гора. Тия видове се сръщатъ . 
напр. изъ Лонгоза на рЪка Камчия. Има ги и вь Дели-Ормана при 
Разградъ. ТЪ сж горски обитатели. : 

2, Ме!апага?!а Таг! 5зза НБ. (251). - Не е намЪрена до ; 
сега по българския. Черноморски брЪгъ; има я. обаче при парира 
презъ юний и юлий месецъ (споредъ Сгауез). 

Отъ срЪщащитЪ се въ България 13. видове отъ рода ЕгеБта 
нито единъ не се срЪща по Черноморското крайбрЪжие и въ парка. 
Евксиноградъ. Почти всички видове ЕгеБ!а сж типични планински 
(нБкои отъ тБхъ високопланински) обитатели и затова липсата имъ. 
въ Евксиноградския паркъ е лесно обяснима. 

3), Оть срЪщащитБ се изь околноститЬ на Варна и Бургазъ ви- 
дове:- За! угиз. с|гсе Е Тва -Пегллопе Е. за Бвузелви 
тег!дТопа! 15 5!9г., За. агеНиза Езр., за! за! Шпиз 
а! 1опта и ба! дгуаз з5с. не можахъ да констатирамъ нито 
единъ отъ тЪхъ въ парка Евксиноградъ. Изглежда че тЬ тука съвър- 
шено липсватъ или пъкъ нЪкои отъ тЪхъ се появяватъ само като при- 
шелци и то много нарЪдко. Н.В.Царь Борисъ Ш е констатираль за 
пръвъ пжть въ България срЪщането на вида За тугиз Та! ча 
з1спеа 14. на Зехтинъ-Бурунъ на 22.МШ.1923 год. Тука тоя видъ 
хвърчи заедно съ за! за! !пиз аП1опта Е., 5а!, зете!е 
|. и за! дгуаз 5:. Тия последнитЬ 4 вицове сж ловени и при 
Ахтополъ отъ Д. Илчевъ на 15. УП. 1920 год. 
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Рагагде тедега Г. (390). - Есенно време, презъ 
месецитЪ септемврий и октомврий, тая пеперуда е много 

„ обикновена изъ парка. ХвърчащитЪ презъ това време ек- 
земпляри принадлежатъ на второто поколение. Първото про- 
лЪтно поколение е много по-рЪдко; единични екземпляри 
отъ това поколение срЪщнахъ на 24.М.1928 г. УловенигЪ 
тогава екземпляри сж съвършено прЪсни и не сж зимували. 

Тая пеперуда се срЪща на всЪкаде по черноморското. 
крайбрЪжие. Ловена е била на носъ Калякра (сега въ Ру- 
мъния) на 19.УП. 1911 год. отъ Н. В. Ц. Фердинандъ 1. При 

„ Цариградъ (споредъ Сгамез) се срЪща въ 3 поколения.1). 
Рагагде паега Г. (392). -- СрЪща се много по-рЪдко 

отъ предишния видъ. Единъ туку що излЪзълъ отъ какавида 
екземпляръ уловихъ на 24. У.1928. 

Има я по цБлото Черноморско крайбрЪжие чакъ до 
Цариградъ (тукъ споредъ Сгауез въ 3 генерации: 1-ва презъ 
май--юний, 2-ра презъ августъ и 3-та презъ октомврий?). 

Ер! перНе!е |иг па Г. (402). - Презъ месецитЪ 
юлий, августъ, септемврий и октомврий, най-обикновената 
пеперуда отъ подсемейството зайппае. По зеленитЪ искуст- 
вено насадени газони на парка тя се сръЪщаше изобилно 
презъ есеньта на 1926 и 1928 год.; презъ 1929 год, следъ 
голбмитЪ студове презъ зимата и силнитЪ суши презъ юли, 
августъ и септемврий месеци, тя липсваше въ парка почти 
съвършено. Хвърчи обикновено, заедно съ Соепоп! трпПа: 

рапрА цз и Риза дата, чакъ до срЪдата на ме- 
сецъ ноемврий (наблюдавано презъ 1924 година). При пре- 
биванието ми въ Евксиноградъ презъ 1928 год, презъ цЪ- 
лиятъ месецъ май не срЪщахъ нито единъ екземпляръ, ко- 
ето показва че тоя видъ не може да презимува тукъ като 
пеперуда; първитЪ прЪсни екземпляри се появяватъ чакъ въ 
началото на юний месецъ. 

Има я по цЪлото Черноморско крайбрЪжие и то въ 
2 поколения презъ годината (вЪроятно и едно 3-то презъ. 

1) Рагагае гохе!апа Сг. (389)- -- СрЪща се при Текиръ-Гьолъ 
въ Добруджа (Сагада1929 р. 63), при Бургасъ (май до юлий; Чорб. 
1915 стр. 16), Созополъ (Недлк. 1909 стр. 48), при с. Кара-Кьой (уло- 
вена отъ Н. В. Царь Борисъ Ш на 30. У!. 1924), при Ахтополъ (15 УП. 
1920, Илчевъ), при Зехтинъ-Бурунъ (10 и 22. УШ. 1925 отъ Н. В. Царь. 
Борисъ Ш), Портъ Виза (21. УШ. 1923 отъ Н. В. Царь Борисъ 1). Много 
е правдоподобно да се намБри и при Евксиноградъ. Има я по-вече 

“въ южна България, а въ северна България е намБрена при Търново и 
Османъ Пазаръ, въ последно време и при БЪлоградчикъ (1. УШ 1919. 

отъ ученика Йорданъ Урумовъ). : 

2) Арнап ориз НурегапЕиз Г. (401). -- не е намЪрена оть 
Чорбаджиева при Бургасъ, нито отъ Илчевъ въ Странджа-планина. 

Не се сръща и при Цариградъ; изглежда че липсва по крайбрЪжието. 

; 15 
- 
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топла есень). При устието на р. Велека я лови Н. В. Царь 
Борисъ П на 22.М.1925 год. 1). 

Соепопутрпа рамтрпу! из Г. (440). -- Отъ 6-тЪхъ 
вида на рода СоепопутрПа срЪщащи се въ България, 
въ Евксиноградъ намБрихъ само най-обикновения видъ 
ратрйу! из. Тая пеперуда е много обикновена тука презъ 
цЪлия топълъ сезонъ на годината, а особено често се срЪща 
късно на есень презъ октомврий месецъ. Има вЪроятно 3. 
поколения въ течение на годината; първото, пролЪтно поко- 
ление се появява къмъ срЪдата на месецъ май (19. У. 1928 г.), 

а прЪъсни екземпляри (вЪроятно 3-то поколение) хвърчатъ и 
прЪъзъ срЪдата на мес. октомврий. 

Има я по цЪлото Черноморско крайбрЪжие.?) 

Еат. ПЬупедае. 

: ГуБ 1 Е Неа се! # 15 Гакп. (450). - Още презъ есеньта 
на 1925 год. Негово Величество Царь Борисъ Ш бЪ наблю- 
давалъ тоя въ България рЪдъкъ видъ, да хвърчи изъ обрас: 
лата съ гжста дървесна растителность мЪстность Чаталъ: 
Ташъ въ Евксиноградския паркъ. Тамъ расте и развиващия 
се често въ едъръ дървесенъ храстъ Се 15 ацз:гайз Г. 
съ листата на който се храни гжсеницата на тая пеперуда. 
СрЪщането, толкова на северъ, на тая разпространена само 
въ най-южнитЬ части на Европа пеперуда създаваше из- 
вестни съмнения за сигурностьта на направено.о тогава 
наблюдение. Презъ 1928 год., 10 до 12 априлъ, Негово Ве- 
личество Царь Борисъ Ш и Нег. Царско Вис Князъ Кирилъ 
Преславски наново, и тоя пжть съ сигурность, констатираха 
срЪщането на тая пеперуда въ казаната мЪстность. 

Презъ месецъ май на сжщата година бЪхъ изпратенъ 
въ Евксиноградъ стъ Негово Величество специално да търся 
въпросната пеперуда и нейнитЬ гжсеници. На 19 май 1928 г. 
видЪхъ два вече стари и окжсани екземпляри да хвърчатъ 
пакъ изъ мЪстностьта Чаталъ-Ташъ, а на 20.М. 1928 сжщо” 
такива нЪколко екземпляра наблюдавахъ да хвърчатъ по 
скалитЪ на Аладжа монастиръ на северо-изтокъ отъ Евксино- 

1) Ер! пере! е |усаоп Тир! пиз Со а (405) и Ертерпе!е П- 
Топиз Г. (422) сж намБрени въ околноститБ на Варна и може би ще 
се намърятъ и въ Евксиноградъ. ТЪхъ ги има и при Бургасъ и Цари- 
градъ. Първиятъ видъ е намЪренъ освенъ това и при Зехтинъ.Бурунъ 
(отъ Илчевъ), а вториятъ при Анхиало (15. УП. 1920; Илчевъ) и Созо- 
полъ (НедЪлковъ 1909). - 

2) Въ парка Евксиноградъ или пъкъ въ близкитБЬ му околности 
не ще да липсвать и видоветъ Соепопутра агсапта Г. и Соепо- 
путрПпа Тр! з Бс. При Бургасъ (с. Карагьозлеръ) се срЪща и 
Соепопутрва аед! рриз, която не е намърена никжде другаде въ 
България. 
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градъ. Тукъ край монастиря растатъ множество едри дър- 
вета, образуващи малка гора отъ Се! 15 ацз! газ Г. 

Тия нЪколко наблюдения показватъ, съ сигурность, че 
Пугпеа сеШз е постояненъ елеменъ въ фауната на Евксино- 
градъ и при това тая пеперуда тукъ зимува; наблюдаванитЪ 
екземпляри принадлежатъ на второто есенно поколение, ко- 
ето излиза отъ какавида презъ края на августъ и остава 
да зимува до следната пролЪть. Първото лЪтно поколение, 
което не съмъ намиралъ още въ Евксиноградъ се появява 
презь първата половина на месецъ юний!). 

Общото разпространение на тая пеперуда обхваща най 
южна Европа, северно до южна Франция, АлпитЪ, Тиролъ, | 
Истрия и Дунава. На северъ отъ Дунава е намврена обаче 
въ Румъния (при Слатина, заау 1910 р. 47) и Кримъ. На 
Балканския полуостровъ се сръЪща най-често близо до мо- 
ретата, които го заграждатъ. Има я въ Босна, Херцеговина, 

“ Далмация (1. У!. 1909 Бурешъ), Македония (при Битоля, ДрЪ- 
ново, Солунъ), южна Тракия (при Елефтера 30. УМ. 1918 и 
Деде-Ргачъ 26. У. 1916; ловилъ Д-ръ Бурешъ), България (Сли- 
венъ, РодопитЪ, КрЪсненското дефиле и край Черно-море), 
и Турция (Сгауез). Край брЪга на Черно-море тая пеперуда. 
а намЪърена освенъ въ Кримъ и Евксиноградъ, още и при 

„ Бургасъ (Чорбаджиевъ 1915 стр. 18; рЪдко на 12 и 19. М1. 
1911 г., първо поколение), Старо-Резово въ Странджа-планина 
(Илчевъ 1924 стр. 175, 1 екземпляръ на 28. У1. 1923) и при 

по Цариградъ (тука пеперудата сжщо така зимува)... 

Бат. Егуситдае. 

МетеобБТиз ис! па Г. (451). --РЪдко ивъ единични ек- 
земпляри. На 22.М.1928 год. уловихъ единъ вече доста окж- 
санъ, което показва че пеперудата се появява тука още въ 
началото на май. Въ края на май я имаше не рЪдко при 
Аладжа монастиръ. Край брЪга на Черно море е намЪрена: 
при Кюстенджа и Тулча (заау 1910р. 4<), при Бургасъ (Чорб. 
1915 стр. 18, въ 2 поколания) при Ахтополъ (16.М1.1920, второ 
поколение, Илчевъ| и при Цариградъ (първо поколение презъ 
априлъ, второ презъ юлий; споредъ Сгамез). 

Еат. Гусаепдае. 

: Тнес!а м-аБЬит Кпос!. (761). -- Единъ екземпляръ 
уловихъ въ Евксиноградския паркьъ на 18.У.1906 год. 

По Черноморското крайбрЪжие е намЪренъ и при Ца- 
риградъ (юний 1910; Сгамез). 

тор, 3: - 1) Гжсеницата на ГуБ! Неа се! 15 е монофагна и се храни 
само съ листата на дървото СеШз. У насъ растатъ 2 вида отъ това 
растение: Се! 15 ацз га | 15 Г и Се! 15 сацсаз!са МШа. Тамъ 
дето се срЪща пеперудата ГуБШШеа обезателно расте и растението 
Се! 115, 
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СаПорйгузв ги! Г. (466).--Доста на рЪдко го срЪщнахъ 
изъ парка на 20.М.1928 год.. : 

Има го и при Бургасъ (мартъ до май; Чорб. 1915 стр. 
19), Зехгинъ-Бурунъ (края на май; Илчевъ 1924 стр. 175) и 
при Цариградъ (отъ мартъ до май; Сгачез) !). 

СпгузорНапиз #Негзат оп Езр. (506). -- НамЪренъ 
е въ околноститЬ на Варна (КЪП. |, р. 184); не ще да липсва 
и въ Евксиноградския паркъ. 

По Черноморското крайбрЪжие е ловенъ: при Бур- 
гасъ (въ 2 генерации, отъ априлъ до септемврий; Чорб. 1915- 
стр. 19), при Портъ Виза е билъ ловеньъ отъ Н. В. Царь Бо- 
рисъ Ш на 21.У1.1923 и 27.УШ.1927 (уаг отрПа!е Ка), 
при Кюстенджа (15.М.1918; Пета 1917 р. 103) и при Цариградъ. 
(въ 2 поколения: априлъ-май и юний-септемврий; Сгауез) ?) 

Спгузорпапиз Я15раг ги из Мир. (508). 

Разпространение по Черноморското край- 
брЪжие. Тая пеперуда представлява една лепидоптероло- 
гична забележителность за Евксиноградския паркъ. Отъ ви- 
доветБ на рода СпгузорНапивз тя е най-едрата, най кра- 
сивата и най-рЪдко срЪщащата се. Въ Евксиноградския паркъ. 
е намЪрена за пръвъ пжть отъ Негово Величество Парь Фер- . 
динандъ на 19 май 1906 год. Дълги години подъ редъ тя не 
е била наблюдавана тамъ и едвамъ презъ пролЪтьта на 1928. 
год. е била наново открита отъ Н. В. Царь Борисъ Ш, който 
на 31.М.1928 год. улови нови 2 прЪсни екземпляра. Единъ 
трети сжщо така туку що излюпенъ отъ какавида женски 
екземпляръ улови подполковникъ Коста Скутуновъ на 1.М1 с.г. 

И тритвхъ споменати екземпляра бЪха хванати изъ 
насаденитЬ еспарзетови ливади не далечь отъ дирекцион- 
ното помбщение на Евксиноградското имение. ВъпрЪки ста-. 
рателно търсене въ продължение на 7 деня други екземпляри 
не бЪха съгледани. Пеперудата изглежда че хвърчи главно 

“въ слънчевитЬ предобЪдни часове. Тя има бързъ летежъ, 
държи се низко надъ цъвтящитЪ еспарзети и се спира по 
тЪхъ само за кратко време. Поради бързия й летежъ, лови 
се мжчно. 

1) При Бургасъ и при Цариградъ се срЪщатъ и видоветъ ТНес!а 
з5р еп ЗсъттР., ТЪ-т ста Езр. и Т.Н. асастае (Е. ТБ меслщез 
да липсватъ и въ Евксиноградския паркъ или въ близката му 
околность. При Бургасъ е констатирано срЪшането на рЪдкия видъ 
Тервугиз Бемшае |. ина ХерНугиз дачцегсиз Г.; последния видъ се 
сръЪща и при Ахтополъ (15.М1.1910; Илчевъ 1924 стр. 175) и Цариградъ 
(рЪдко; Сгауез). 

2) ВъпрЪки старателното ми търсене не можахъ да констатирамъ 
изъ Евксиноградския паркъ срЪщането на СНгузорЬапиз оНотапиз? |. 
Тая пеперуда се срЪща не рЪдко около Бургасъ (въ 2 поколения, 
презъ априлъ до септемвр.; Чорб. 1915 стр. 19), при Ахтополъ (28. У. 
1923, Илчевъ) и при Малко-Търново (27.М1.1921 и 9.М1.1910; Илчевъ. 
1924 стр. 175) На северъ отъ Стара-планина изглежда че не се срЪща. 
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По Черноморския брЪгъ, тая пеперуда е констатирана, 
освенъ въ Евксиноградския паркъ още и: 1. при устието на 
р. Камчия (отъ Н. В. Царь. Фердинандъ | презъ 1904 год.); 
2. при Бургасъ и Кара-Баиръ (Чорб. 1915 стр. 20) и при Ах- 
тополъ (Илчевъ 1924 стр. 175). Въ това последно находище 
(сжщо и за Малко-Търново) Илчевъ погрЪшно указва вида 
СпгузорПапиз у!гаоапгеае Г., вмъсто СНг. д7 зраг ги- 
Е ПШиоз АММиБ., както това личи отъ запазенитЪ въ Царск. Енто- 
мологическа Станция негови екземпляри. Видътъ СПгуво- 
рНапиз у! гаацгеа е планински видъ и изглежда че липсва 
по Черноморското крайбрЪжие; той липсва и въ Добруджа, 
Дели-Орманъ и ср планина, не се срЪща и при Ца- 
риградъ. 

г верен рапа въ Е пебрия: Освенъ по Чер- 
номорското крайбрЪжие Спгузорвапиз фзраг гоШиз е намЪ- 
"ренъ още и въ следнитЪ находища: 1. Разградъ при гарата 
и въ градината на ловджийското дружество (Марковичъ 1909 
стр. 12). 2. При гр. Ловечъ край рЪка Осъмъ (Е. С., 2 екз.; 

- Ивановъ 1926 стр. 210). 3. При гр. ПлЪвенъ (Е. С, 1 екз. Не- 
дЪлковъ). 4. При гр. Свищовъ (НедЪлк. 1909 стр. 46). 5. Сли- 
венъ изъ лозята и въ подножието на “ върха > Ку- 
телна (Е. С., 6 екземпл.; Чорбаджиевъ 1915 стр. 20). 6. Садово 
при Пловдивъ, край р. Марица (Е. С, НедЪлковъ). 7. Гара 
БЪлово, край р. Марица (Е. С. 2 екз.). 8. При бани Косте- 
нецъ (Бахметьевъ; КЪП. 581. | р. 185). 9. Край р. Струма при 
Дупница (КеБе! 5814. 1 р. 185). 

Въ всички тия находища пеперудата се срЪща рЪдко, и 
както другаде изъ Европа, така и у насъ, тя предпочита 
сочни мочурливи поляни край рЪкитЪ и изъ лонгозитЪ. 

. Общо разпространение. Географското разпро- 
странение на Сргузорпапиз враг го из обхваща почти цЪ- 
лата умврена палеарктична зона. Въ Европа го има въ Гер- 
мания, Франция, СрЪдна-Италия, Австрия, Унгария, Румъния, 
Банатъ, Седмиградско (КеБе!, З5Жи9. П р. 180). На Балканския 
"полуостровъ е констатиранъ въ Истрия (Заидег 1923 р. 66). 
БВОАЦИЯ, Славония КЬ1. Пр. 180), СрЪъдня Далмация, (ЗЕапдег 

с.), Сърбия при БЪлградъ (КЬ. Гр. 185), Северна Босна, 
арии и Македония при Солунъ (Комапд -- Вгомп, 
Епото!оа: 1920 р. 107). Въ Гърция изглежда че липсва, 
сжщо и въ прЪдната часть на Мала - Азия. Въ Азия го има 
въ: северна Мала - Азия, Алтай. Амуръ и Кореа. Това разпро- 
-странение показва че тоя видъ има сибирско произхождение. 

Биология на вида. Съпоставиме ли датитЪ, презъ 

които отдЪлнитБ екземпляри сж ловени изъ разнитЪ нахо- 
дища въ България, ще получиме следнята картина: 

1 поколение П поколение 
 ургасъ 4 юний 1910 г. Бургасъ 17 юлий 1910 г. 

р 19 юний 1910 , и 30 юлий 1910 , 
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1 поколение П поколение : 
Сливенъ “ 31 май 1912 год. Сливенъ 22 августъ 1916 г. 

А 18 юний 1912 , Ловечъ 18 августъъ 1917, 
Евксиногр. 31 май 1928 , В 220 т 1919, 
Дупница 7 юний 1899 , Костенецъ 6 септевр. 1895 „ 

Отъ това съпоставяне на датитЪ (като имаме предъ видъ, 
че видоветЬ отъ р. СпгузорПапиз, съ изключение на зи- 
муващитЪ, живЪятъ кратко време) прозира, че тая пеперуда 
се появява 2 пжти презъ годината т. е. има 2 генерации; една 
пролЪтна, която хвърчи въ края на месецъ май и нача- 
лото на мес. юний и една лЪтна, която се появява въ края 
на м. юлий и хвърчи до края на августъ. Уловениятъ при 
Костенецъ на 6.1Х.1895 год. екземпляръ е хвърчалъ толкова 
късно заради това, защото климата въ това планинско мЪсто 
е много по-студенъ отколкото, напримеръ въ Бургаската или 
Сливенска околности. 

Но не само споредъ времето на появяването могатъ да 
се различатъ едни отъ други индивидитЪ на дветЬ поколе- 
ния. ТЪ се различаватъ добре и по морфологични белези, 
а главно по голЪмина. пера ци 

ЕкземпляритЪ отъ пролЪтното поколение сж винаги 
по-едри; тъ иматъ дължина на преднитЬ крила (мЪрено 
върху 10 екземпляра) у мжжкитЬ 19-20 мм., у женскитЪ 
21--23 мм.. Основниятъ цвЪтъ на крилата е по-огнено-чер- 

 венъ. ЖенскитЪ иматъ по едри черни точки отгоре на. 
преднитЪ крила, а заднитЪ имъ крила сж по-черно обагрени. 
ЕкземпляритЬ отъ лЪтното поколение сж по-дребни; мжжкитЬ 
иматъ дълж. на предн. крило 14.5--16.5 мм., а женскигЪ 15.5 
до 17 мм. ЦвЪтътъ на крилата имъ е огнено-желтъ; заднитЬ 

крила у женскитБ сж разсвЪтлени съ огнено - жкелта окраска. 
ЧернитЪ точки отгоре на крилата сж дребни. Долната по- 
връхность на крилата не дава особена разлика, освенъ тая, 
че у пролЪтнитБ екземпляри долн. страна на заднитЪ криле е 
малко по-синкава, когато у лЪтнитЪ екземпляри и отъ двата ча 

пола, тя е по-сивкава. 
Спгузорпапиз д!Тзраг ги Пиз при пръвъ погледъ, 

а особено при хвърчене, лесно се смЪсва съ обикнове- 
ниятъ въ низкитЬ части на, планинитЪ видъ САгузорйапиз 
у1(гдацгеае. МжжкитЪ екземпляри на двата вида се разли- 
чаватъ добре по това, че отгоре на преднитЪ крила у гий!- 
Гиз има винаги по една черна точка въ края на дискалната 
клетка; у нвкои екзепляри (у насъ у 4 отъ 10-тЪхъ) по-на- 
вжтре отъ нея, въ срЪдата на казанага клетка проглежда” 
още една черна, по-малка точица. У мжжкитЪ утгдашгаее 
крилата сж чисти, огнено-червени, безъ никаква следа отъ черни 
точици. ЖенскитЪ пъкъ екземпляри се много добре разли- 
чаватъ по долната повърхность на крилата: у у!гадацгаее. 
тая долня страна на крилата е ржждивочервена и до чер- 
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нитЪ точици има бЪли разцапани петна, когато у ги из 
долната страна на заднитЪ криле е сивкава и бЪлитЪ раз- 
цапвания съвършено липсватъ. САгузорпапиз упдапгаее Г. се 
появява веднажъ въ годината -- презъ юлий месецъ, а С!г. 
дзраг гииз два пжти -- презъ края на май и презъ нача- 
лото на августъ. 

Варйабилитетъ. Типичната форма на пеперудата съ 
която се занимаваме, а имено СпгузорНапиз Я!зраг, сее 
срЪщала до къмъ 1848 година само въ Англия, следъ която“ 

дата е изчезнала тамъ съвършено поради пресушаване на 
много отъ мочуритБ въ които се е развъждала пеперудата!) 
и поради усиленото й търсене и ловене отъ страна на рев- 
ностни ентомолози и търговци на пеперуди. Презъ 1820 г. 
напримеръ тя се е срЪщала изобилно изъ мочуреститЬ мЪ- 
ста на МН Е езеа и е била продавана на музеи и частни 
лица за 100--150 лева днешни пари дузината. Презъ 1845 г. 
се е забелезало вече чувствителното й намаление и тя е ста- 
нала вече много рЪдка пеперуда. Презъ 1847 год. сж били 
уловени само 5 екземпляри, а по-късно вече не е била на- 
блюдавана въ Англия. Презъ 1870 г. единъ екземпляръ отъ 
изчезналата изъ фауната на Англия пеперуда се е прода- 
валъ за 660 лева, а презъ 1902 г. единъ хубавъ женски ек- 
земпляръ е билъ продаденъ въ Лондонъ за 4200 лева?) 

Въ континентална Европа типичната форма д15раг не 
„се срЪща, а се срЪща само нейниятъ подвидъ ги: из Ме- 
гиБ. Тоя последниятъ, се различава отъ измрЪлия си съ. 
братъ по това, че е по - малъкъ, червено - ржждивата ивица 
по края на зацнитЪ му крила (отъ долу) е по-тЪсна, чернитЪ 
точки отгоре на крилзта у женската сж много по-малки. 
Хубаво сж изобразени типичнитБ английски д1зраг у зри- 
Гег ТаЬ. 17 Ь. На. 20, а хубави фотографически изображения 
на и ф има у Ти! Вги. Вий. Уо1. 1. Р. ХШ. На. 15-17. 

У насъ и въ цЪла Европа, както казахме се сръЪща само 
подвида ги! 11ц5. ПролЪтната генерация, за която дадохме 

данни по-горе, е била наречена отъ НогтизаК!, уаг. уег- 
па! 15; екземпляритЪ отъ лЪтното поколение носятъ назва- 

. нието ги: из Меги. Единиятъ отъ нашитЬ женски екзем- 
пляри (тоя уловенъ отъ Н. В. Царь Фердинандъ Г на 19. У. 

1906 г.) е много едъръ, чернитЪ дискални точки у него сж 
силно развити, а тия разположени успоредно съ сграничния 
ржбъ на крилата сж удължени въ видъ на клинове. Такива 
екземпляри сж описани отъ Мег у подъ името аБ. Ф п!- 
дгоПпеага. 

1) Гжсеницата й се храни съ растенията: Ро!удопит Б!35!о- 
гра, Китех сг! взрив, Китех Пудгоарашт, ЮК. оБ из ЧоПиз. 

2) Най-подробно е излсжена историята на изчезването на тая пе- 
перуда отъ 1. М. ТоН.: ВгИзА ВиНег! в. Мо!. 1. р. 420-428. Гопдоп 1925. 
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НашитЪ екземпляри отъ пролЪтната генерация, по едрия. 
си ръстъ и по силно развититЪ си черни точки отгоре на 
крилата се доста приближаватъ до типичния д1зраг; екзем- “ 
пляритЪ отъ лЪтната генерация се силно различаватъ отъ 
него. Английскиятъ д1зраг се е появявалъ само въ една 
генерация презъ годината; нашиятъ ги! из се появява пра- 
вилно всЪка година въ 2 генерации; въ срЪдна Германия “ 
обаче се явява само въ една генерация - презъ м. юлий. 

СпгузорНапиз рП! аеаз Г. (512).-- На всъЪкжде изъ 
парка го има презъ лЪтото и есеньта. Презъ м. май и на- 
чалото на юний 1918 г. го срЪщнахъ, обаче на рЪдко, въ 
единични стари екземпляри, вЪроятно пгезимували. 

Има го на всЪкжде по Черноморского крайбрЪжие. 
Сргузорйапиз дог! 1з Нот. (513). -- Хвърчи изъ 

Евксиноградския паркъ презъ цЪлия топълъ сезонъ на го- 
дината. Въ срЪдата на месецъ май тоя видъ бЪ единствения 

СргузорНапиз, който хвърчеше тука по-изобилно и въ” 
прЪсни екземпляри. Единъ отъ уловенитЬ ча 28. У. женски 
екземпляръ е много тъменъ и има слабо изразени червено- . 

ржждиви петна по крилет+. 
с Има го по цЪлото западно Черноморско крайбрЪжие. 

При Бургасъ се сръЪща отъ априлъ до септемврий (Чорб. 1915 
стр. 20); при Цариградъ, споредъ Сгауез въ 3 поколения: 
| презъ априлъ--май, П презъ юний до срЪдата на августъ и 
Ш презъ септемврий и октомврий)). 

Гатр! дез ТеПсапиз Гапа. (530). - Тоя съ субтро- 
пическо произхождение видъ ловихъ изъ люцерновитЪ ниви 
на Евксиноградското имение на 10. 1Х. 1925 и 14.Х. 1928 г.. 

забелезватъ и мжчно се ловятъ. Кацатъ по листата на лю- 
церната. УловенитЪ екземпляри принадлежатъ на 2-то поко- 
ление. 

Тая пеперуда е намбрена още при Бургасъ (презъ У, | 
УМ, УПи |(Х; Чорб. 1915 стр. 20), при Созополъ (17. УП. 1922; 
Илч. 1924 стр. 176) и при Цариградъ (презъ августъ и сеп- 
темврий, Сгауез)”). | : 

1) СнгузорНапиз Н1ро! Ное Г. се срЪща споредъ ВеБе! (5814. 
1. р. 185) изъ околноститБ на Варна. Въ Евксиноградския паркъ-обаче 
никога не е билъ забелезанъ. Има го и при Бургасъ (15. М1. 1910, Чорб. 
1915 стр. 19) и при Портъ Виза (на 27. У1!. 1917 уловенъ отъ Н. В. Царь. 
Борисъ 1). | | 

: Спгузорпапиз а! стригоп те! !Бешв 584г. сжщо не се 
сръща изъ парка, обаче е указанъ за околноститЬ на Варна отъ КеБе!. 
Тоя видъ се срЪща не рЪдко по Странджа планина (Илчевъ 1924, стр. 
176) и при Цариградъ (Сгауез, презъ май и юни). 

2) Гатр!дез Бое! 1сиз Е. е намБренъ при Цариградъ (С Сга- 
чез, презъ юний) и при Текаръ-Гьолъ въ Добруджа |Сагада 1929 р. 53, 
презъ юлий). Въ Евксиноградския паркъ вЪроятно ще да попада само 
като случаенъ прищелецъ. 

3 

ДребнитЪ тия пеперудки хвърчатъ много бързо, мжчно сее 
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Тусаепа ага! айез Рай. (540). -- тай по вбна лице: 
нида хвърчеше въ съвършено прЪсни екземпляри, изъ лю- 

„ церновитЪ полета, презъ срЪдата на месецъ май 1928 г. 
По Черноморското крайбръжие е намЪБрена при Бур- 

гасъ (29. М1. 1910, Чорб. 1915 стр. 20) и при Цариградъ. 
Гусаепа агашз Г. (543). -- Както навсЪъкжде изъ Бъл- 

гария така и тука тоя видъ е не рЪдъкъ изъ обраслитЬ съ 
трева и съ ливадни растения мЪста. Особено много го имаше 
презъ края на май 1928 год. и то въ прЪсни екземпляри 
(1 поколение). Единъ отъ уловенитЪ на 20.У.1928 год. женски. 
екземпляръ има сини лжчи отгоре върху чернитЪ си криле, 
а сжшо така и аналнитЬ части на заднитЬ криле сж синьо. 
обагрени. г 

СрЪща се по цЪлото Черноморско крайбрЪжие отъ Те- 
киръ:Гьолъ въ Добруджа (Сагаща 1929 р. 53) презъ Емине 
(1. М. 1928 прЪсни екземпляри; Бурешъ), Бургасъ (май до 
до августъ; Чорб. 1915 стр. 20) и Ахтополъ 26. МУ. 1929 чакъ 
до Цариградъ (въ 2 генерации; Сгауез). 
| | усаепа Баоп Вега. (573). - ПрЪсни екземпляри 
хвърчеха изъ тревениститЬ мЪста на 19. У. 1928 год. 

Има го и при Бургасъ (априлъ до началото на юний) и 
Цариградъ (въ 2 поколения: първото презъ ГМ до М1, второто 
презъ УП и (Х; Огауез). 

Гусаепа огтоп Ра. (574) и аБ. пага Сег!. - Въ 
края на месецъ май 1928 г. го имаше въ единични екзем- 
пляри изъ храсталачеститЪ мЪста на парка. Въ много повече 

- екземпляри го имаше при Аладжа монастиръ на 20. У. с. г. 
НамЪрена и при Бургасъ на 23. У. 1912 и 13. У1. 1910. 

(Чорб. 1915 стр. 20). 
| усаепа аз! гагсйе Вгаз! г. (589): -- Заедно съ Гус. 

1сагиз. Най-обикновената лиценида изъ парка. СрЪща се 
отъ началото на мес. май чакъ до късна есень, вЪроятно въ 
3 поколения презъ течение на годината. - 

Има я по цЪлото Черноморско крайбрЪжие отъ Кю- 
срабни (29. 1У. 1916, ЕБа 1917 р. 103) чакъ до Цариградъ. 
Въ последното находище споредъ Сгауез се появява въ 3 

поколения: първо презъ май, второ презъ юний до августъ, 
трето презъ септемврий до октомврий месецъ 1) 

Гусаепа |сагиз Кок. (604). -- Заедно съ Гус. аз5- 
Егагспе най-често срЪщащата се лиценида изъ парка. 
Хвърчи презъ цБлия топълъ сезонъ на годината, вЪроятно 
въ 3 генерации. Съвсемъ прЪсни екземпляри отъ 1 поколе- 
ние ловихъ на 20. У. 1928 год. НЪкои отъ екземпляритЪ 
хвърчащи презъ сжщото време бЪха много окжсани и стари, 

1. Еусаепа ап егоз Егг. (596) се срЪща при Бургасъ (презъ 
май, юлий и октомврий) и при Василико (28. М. 1923, Илчевъ); не ще 
да липсва и при Варна. Има я и при Цариградъ (въ 3 генерации, 
Сгауез). Ц 
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което ме кара да предположа че тЪ сж зимували (вЪроятно. 
Ш поколение). НЪкои отъ женскитЪ иматъ при основата на 

тъмнитБ си криле сини разсвЪтлявания. Не рЪдко хвърчеше 
изъ парка и презъ началото на октомврий 1925 год. 

СрЪща се по цЪлото Черноморско крайбрЪжие, на всЪ-” 
кжде като обикновена пеперуда ! 

Гусаепа атапдиз Зспп. (607). -- Много на БЪриВ. 
въ единични екземпляри, я наблюдаваха изъ парка на 1. М1.. 
1928 год.. Едно поколение презъ годината. 

"По Черноморското крайбръжие я има при Текиръ- 
Гьолъ въ Добруджа (Сагафа 1925 р. 53), при Варна (1. 1 
р. 191), при Бургасъ (3--30. МУ. 1910, 6-19. У1. 1912, Чорб.), 
При Зехтинъ-Бурунъ (28. М. 1923, Илчевъ), при с. Кюприя 
(27. М. 1923, Илчевь) и при Цариградъ. Сократ. 

Гусаепа БеПагацз Кон. (613). - Хвърчи заедно. 
съ Гус. 1сагиз изъ люцерновитЪ ниви на Евксиноград-. 

-ското имение. ПрЪсни екземпляри ловихъ на 24. У. 1928 год. . 
По крайбрЪжието е намБренъ: при Текиръ-Гьолъ въ. 

Добруджа, при Варна, Бургасъ, Созополъ, посъ Емине (1. м. 
1928, не рЪдко, Бурешъ) и при Цариградъ (Сгауез).. 

Гусаепа |о!аз О. (630). -- Типиченъ. медитерански. 
видъ разпространенъ само въ по- -топлитЬ мЪста на България. 
и особено край брЪга на Черно-море. Въ Евксиноградския . 
паркъ е билъ уловенъ 1 екземпляръ на 31. У. 1906 год. отъ 
Н. В. Царь Фердинандъ |. 

При Бургасъ (по Ала-Тепе) тоя видъ се срЪща сжщо 
въ края на месецъ май (Чорб. 1915 стр. 85). Други познати. 
находища въ България сж Сливенъ и Дупница. 5 

: Гусаепа суШагиз Ко. (638), -- ПрЪсни екземпляри 
отъ пролЪтното поколение ловихъ на 23. МУ. 1928 год. изъ 
люцерновитЪ ниви. : 

При носъ Емине я намърихъ на 1. М. с. г. Има я при 
Бургасъ и въ Добруджа. 

Суап! 15 ага!То! из Г. (650). -- Първото пролЪтно 
поколение хвърчеше изъ люцерновитЬ ниви на 20--25. У. 
1928 г.; екземпляри отъ есенното поколение ловихъ на 12. 
1Х. 1925 г. Не рЪдко я имаше при Аладжа монастиръ на “ 
20. У. 1928 г. ЛЪтното поколение хвърчи презъ юлий месецъ.| 

Има я и при Бургасъ и Цариградъ въ 3 поколения 
(споредъ Р. Сгауез). 

1. При Б ургасъ и Цариградъ се срЪщатъ и видоветЬ: | у- 

саепа пе!сеадег Езр., Е ус. сог! доп Род. Ворсе 5 е гийра доса 
диз Ко. и Гус. аг!оп |. ПървитЬ 2 вида сж намврени и при 
Варна (КЬ1. | р. 191), обаче въ Евксиноградския паркъ > досега не сж 
констатирани. При Цариградъ се сръща и Еус. ЕПегз ез Сап! 
и Гус. адте!из Езр. 
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Еат. Незрегпдае. 

„ Аворава Ппео!а О. (69). - А: орава Е Нацтаз 
“ НоЕ (662) и Апа!адез зу!уапиз Езр. - Не съмъ ги ло- 
вилъ изъ Евксиноградския паркъ, обаче сигурно не ще да. 
липсватъ тука въ края на юний месецъ. Изь околноститЪ на 
Варна сж били ловени отъ Гедегег (вижъ ЮЬ!. | р. 195). Има 
ги и при Текиръ-Гьолъ (Сагафа 1929 р. 54), Бургасъ (Чорб.. 
1915 р. 22) и при Цариградъ. 

Сагспагодиз а!:Пеае НЬ. (687). - Тоя ориентал-. 
ски видъ наблюдавахъ изъ парка на 30.У.1928 г., Ловенъ е 
сжщо и при Текиръ-гьолъ, Варна и Бургасъ (Чорб. 1915 р. 22; 
презъ май юний).- 

Незрегга з1дае Езр. (993). -- Много нарЪдко изъ 
пара. Само 1 екземпляръ забелезахъ на 2.У1.1928 г. Има го 
и изь околноститБ на Варна (Ко. | р. 196), Бургасъ (май и. 
юний, Чорб. 1915 стр. 28), Текиръ-гьолъ (Сагафа. 1929 р. 54) и 
Цариградъ (Сгауез). 

Незрег!а огЬ ег НЬ. (699). - НЪколко съвсемъ прЪсни 
„екзммпляра ловихъ на 15 и 20.М.1928 год.; крилетЪ имъ иматъ 
силенъ стоманенъ блЪсъкъ. Тоя видъ се срЪща не рЪдко и 
при Варна (КЬ1. | р. 196). Бургасъ (Чорб. 1912 стр. 23) и Ца- 
риградъ. 

Незрег!а зегга:и!ае КЬг. (701). -- Единъ екземп. 
на 28.М.1928. Има го и при Бургасъ (15.У.1911, Чорб.). 

Незрегта а| уешз НЬ. (703). -- Заедно съ предишния 
видъ уповенъ 1 екземпл. на 28.М.1928. Ловенъ е и при Те- 
киръ-гьолъ (Саг. 1929 р. 54), Ахтополъ и Созополъ (края на 

„май 1911 г. Илч.). 
Незрегта та!уае 1. (709) - НЪколко екземпляра 

: уловихъ на 20--28.М.1918. Има я и при Варна (ЕЬ1. Гр. 128), 
Бургасъ (Чорб. 1915 стр. 23), Зехтинъ-Бурунъ (Илч. 1924 р. 

177), Текиръгьоль (Сага а р. 59) и Цариградъ (Сгамез). 
Тпапаоз |адез 1. (713) -- Изъ Евксиноградския 

паркъ се срЪща презъ цЪлия топълъ сезонъ на годината. 
ПрЪсни екземпляри ловихь на 28.М.1918 год. | 

Има я по цБлото Черноморско крайбрЪжие отъ Дунава 
| до Босфора. !). 

1) По брЪъга на Черно-море сж консгагирани ощз следнигЬ ви- 
дове огь сем. Незрепдае: Не(егор!егиз мог! Нецз Ра. (651) 
при Цариградъ (Огауез); АЕораева ас еоп Кей. (664) при Бургасъ; 
А иа! адез сот па Г. (670) при Бургась, Седепез позгадатиз5 
Т. (675) при Цариградь (оть Сгауез. Сагспагодиз Гауа! Пегае 
Езр. (685) при Бургасъ; Сагсйп. а! сеае Езр. (686) при Бургасъ и 

“ Цариградъ; Сагспаг. ог!епа | 15 зеу. при Цариградъ. (Сгауез) 
г 1925 р. 1); Незрег!а саг! Нат! НЬ. (694) при Бургасъ; Незр. еззе- 
оо Тит НЬ. (695) при Бургасъ (Чорб.); Незр. г! Е Пит НЬ. (703)ари 

Бургасъ; Незр. агтог! сапиз Кеу. при Цариградъ. 
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Еат. Хрита! ае. | 

Спаегосатра се!ег!о Г. Е 

Едно отъ интереснитЪ ентомологически открития напра- 
вени въ парка Евксиноградъ отъ Н. Ц. В. Княгиня Евдокия е 
намирането тукъ на тропическата пеперуда СНаегосатра. 
се!ег!о. Пеперудата бЪ уловена на 2.Х1.1926 г. вечерно 
време върху една отъ електрическитъ лампи въ вестибюла 
на Шарския дворецъ. Откритието е интересно отъ една страна 
поради обстоятелството, че съ него се доказва съ сигурность 
твърдението на проф. П. Бахметьевъ (отъ 1906 г.) за срЪща- 

И) 

нето на тая прелЪтна тропическа пеперуда въ България и. 
отъ друга страна разширяватъ се границитЪ на нейното раз- 
пространение въ югоизточна Европа. 

х 

Отечеството на тоя видъ е Африка и южната половина 
на Азия; освенъ това се срЪща ивъ КанарскитЪ острови, Ма- 
лайскитБ острови, Полинезия и Австралия. Въ тоя последниятъ 
континентъ, споредъ Зршега (1908 г., р. 80), пеперудата се е 
разпространила едвамъ въ по ново време, благодарение на. 
нейното извънредно бързо и издържливо летене. Че пеперу- 
дата е единъ отличенъ летецъ, това ясно издаватъ източе-. 
ната, вретеновидна форма на нейното тЪло и тЪснитЪ й ос-| 
три крила. Формата на тЪлото и крилата напомнятъ тия на 
лЪстовицата и бръзолета. Само благодарение на издържли- 
вото си и бързо летение и благодарение на обширното раз- 

т-- 

пространение на растението, съ което се храни гжсеницата 

й -- именно лозата, тая пеперуда е могла да се разпространи 

толкова на широко -- почти по цЪлата източна половина на 

земното кълбо. 

Въ Европейския континентъ е сжшо така доста разпро- ; 
странена, обаче се срЪща винаги рЪдко и то главно въ юго- 
западнитЪ по-топли медитерански покрайнини. Всички по“ 
видни автори- лепидоптеролози твърдятъ, че тоя видъ дохожда 

въ Европа само като прелетенъ гостъ. Така напр. зейг (1912111. 
р. 258) пише за него: „Еш 2идуоде! дег аЩщан ср аишз дДеп. 
Тгореп погдуаг!в ден! ипд даБег п уйейеп Седепдеп дейрипдеп 
миг, мо ег лет Берешпае! 151. Пег Ра ег егзсреш п Ешгора : 
п НегЬзЬ 1 деп Пореп Шед: Фе Апр ЕазЕ даз дапхе |аНг п- 
дигсп“. КеБе! казва за него въ Вегдез ЗсптпейегтпдзЬисй (1910. 
р. 97). „п Миейешора еш зеНг зейепез, аБег гичуейеп Ь15 Мога- 
дешзс ап ипд зсвоШапд депепдез 2пайег, даз ш Деп на а 
реп дег ажеп Ме! уегБтецей 15:. Нидгей Аидиз!-Зер етБег ; ! 
бпдеп ашсп ш Ма, пап“. Брийег (1909, р. 80) пише за а 
„Ю1е зепг Копзвап е Агъ Нас ге Нешпа! аиззег п АпКа, дет. 
зй4Пзснеп Азеп, деп Зипдашзеш, Роупеяеп, и мезШспеп 50а- 
педИеггапеп Семес Ешгораз, РенЕ 1пдез пейуйгфаегмеве 
деп б5 1спеп Тепе шип аи пасп зтапдпдег ш ЮКеш-Аяеп 
Зе Котпи 1 Певзеп боттегп аипсп ги ишпз (въ СрЪдна Ев- . 
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а гропа), фа Б15 зспо Шапд; Шед тт Ма Ли! ипд иБегуиег 
“па бер:епрге, ОКгоБег. Пе Капре 1еБ! ат ММешягоскК, зеепег 

ап Сашитп, Ппапта ипд Еисбяеп. Тгосгдет Фе Капре ашсП Бе! 
-ип5 (Пешзсшапд) уйедегро! деГгипдеп ипд еггодеп ммигде, Капп 

“| Фе Ап пс: а5 Бе ипз ВезсПп Бегас (е! муегдеп“. 
ша Предположението на 5ршйега, че изглежда какво тоя 

с видъ не се срЪща въ източната часть на медитеранската 
область т. е. Балканския полуостровъ и въ Мала Азия, не се 

о потвърждава. Наистина въ Гърция тоя видъ не е още на- 
мЪренъ, но вЪроятно ще да го има тамъ, щомъ го има въ 
Мала-Азия, островитЪ Критъ и Кипъръ, въ България, Румж- 

ония и Добруджа (при Кюстенджа, май 1918. Ра 1917 р. 105.) 
г Данни за срЪщането на тая пеперуда въ последнитЬ нахо- 

- дища дава КеБе въ „Пе Гердор:егепгашпа Кгеаз (Апп. 

Мепег Мизешп ХХХ, 1916 р. 118) гдето казва: „Ейг Дезез 
7идйег 15Е пи БвПег Кеп |ЧасРме Е Спесрепапд БеКапп, 

„мо! аБег Педеп зокпе Вг-Пеп, Азеп ипд Сурегп (ип4 ашсП 
Кгека)“. Освенъ това видътъ сесрБща и въ Далмация („Ма!! 
де! Стауоза“ споредъ з(апдег - Еашпша Луго-Адпабса 1923 
р. 259) и на островъ Таиззтагапде въ Адриатическото море. 

Въ България го споменува за пръвъ пжть, както вече 
3 казахме П. Бахметьевъ. Въ статията си отъ 1896 г. (бопегаз 
 - Епготоодса Х. р. 174). той казва за него: 156 апз епег ш 
с Зопа дейиодепеп Капре 9 Бер етБег 1896 аграйеп ууогдеп, 
“Пе Меглапдшпа дацепе 2 Мопае. Още веднажъ повтаря 

: това свое твърдение сжщия авторъ въ статията си Бабочкьт 
Болгарии (1901 р. 415), а потвърди го и КеБе! (1903. 58па. |. 
р. 199) съ следнитЪ думи: „Пеззез зейепе 2идйег ушде уоп 
ВаснтеЦем Бе! Зора ешта! дегодеп. )сп зап даз (аБдеНо- 
депе) Ехетраг п борна (1902), Мигде аишсп Че! ВиКа- 
ге (Неск 1900, р. 48) дегапдеп. 1) 15: ацсп пт Кеш-Азеп пшг 
72идйег ипд егз п зупеп епдепи5сП. : 

Понеже Бахметьевъ (1901 р. 174) казва че пеперудата 
е получена изъ гжсеница намбрена на 9 септемврий 1896 г. 
и че какавидата е лежала 2 месеца то излиза че неговиятъ 

-  екземпляръ е излюпенъ изъ какавидата къмъ 9 ноемврий 
оо 1896 г. (не по-рано), т. е. презъ сжщото време, презъ което 
“е ловенъ и екземпляра въ Евксиноградъ (2.Х1. 1926 г.). Уло- 
“  вениятъ въ Евксиноградъ екземпляръ е съвсемъ запазенъ и 

„ прЪсенъ, което показва че той не ще да е прелетелъ отъ 
по южни покрайнини, а ще е излюпенъ вЪроятно отъ кака- 
вида направена въ околноститЬ на Евксиноградския паркъ 

оо или въ самия паркъ. Отъ това следва че тоя видь ще да е 
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Да: 1) Спорецъ Заау Ег. - Ка(аод дег Масго!ер!дор!егеп Китапепз 
по (Вий. бос. д. 5сйепс. Висагез! ХХ, 1910 р. 731 при Букурещъ тая пепе- 

руда е намерена само въ 1 екземпляръ и то презъ 1886 год. Споредъ 
сжщиятъ авторъ ловена е и въ Буковина и Унгария. Втория румжнски 

“ екземпляръ е уловенъ презъ май 1918 год. при Кжстенджа (Е4 
1917 р, 105). ; 
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единъ доста постояненъ, макаръ и много рЪдъкъ елементъ 
въ фауната на България, такъвъ какъвто е напр. и видътъ 
Пар тв пей 1, за когото съ положителность е доказано 
че е прелетенъ видъ, който начесто дохожда у насъ презъ” 

лЪтото отъ югъ.!) 
НамиранитЪъ презъ началото на есеньта гжсеници, ще 

да сж излюпени изъ яйца снесени презь лЪтото (м. юний) отъ пе- 
перуди, които подобно на прелетнитЪ птици сж долетЪли въ 
България изъ топлитЪ покрайнини на Азия или Африка. За- 
това и ловенитЪ презъ това време (май, юний) пеперуди. 
би трЪбвало да бждатъ съ похабени отъ много летение 
крила. Въ България обаче, не еуловенъ, за сега, нито единъ 
екземпляръ отъ това лЪтно поколение, за да може да се. 

провЪри това твърдение. ТГакъвъ единъ екземпляръ е уло- . 

венъ обаче по Черноморското крайбрЪжие, на северъ отъ 
Варна, при Кюстенджа въ Румъния отъ ентомолога М. Еейа. 
Тоя авторъ пише (въ Пешвспе епот. Х2ейзсрг. 1927 р. 105). 
за него „пп Ма! 1918 Ппа #< 1 Копзгапга етеп па Мивадз- 
з5оппепзсПпешт ап деп НаГепаБвапаеп р!ейзсппе! дантзстез- 
зепдеп Ба ег. Гедег маг даз Пег еп сп збагк аБдейодеп“. 
Това последното обстоятелство; именно че уловената пепе- 
руда е била силно изпокжсана и че много бързо е летБла 
показва че тя е дошла на това мЪсто много отдалечъ. 

ИзлюпенитЪ късно на есень пеперуди (м. ноемврий) не 
могатъ да дадатъ у насъ по-нататъшно поколение, понеже 
настжипилото вече студено време не дава възможность за 
това. Могло би да се допустне че есеннитЬ пеперуди могатъ 
да презимуватъ, скрити подъ сухата шума или другаде, обаче 
за това нЪмаме никакви данни. Още по-малко може да до- 
пустнеме че яйцата на тия пеперуди могатъ да презимуватъ. 
Тия есенни пеперуди следователно, или сж осждени да за- 
гинатъ отъ студъ (както това е доказано за Мъртвешката 
глава Аспегопйа агороз Г..), или пъкъ да прелетятъ обратно 
къмъ югъ. Гая последната възможностьъ не е изключена, 
защото правдоподобно е да се допусне че топлолюбивата. 
пеперуда въ стремежа си да намЪри по-добри условия за 
животъ се отправя къмъ по-топли мЪста -- къмъ югъ. Обаче 
това странствуване отъ северъ къмъ югъ не е още доказано 
(не е доказано то и за вида Пар! т5 пег!, а за сигурно до- 
казано се смъта само прелетяването на тоя видъ отъ югъ 
къмъ северъ. : 5 

Представено изложеното по-горе развитие на видътъ. 
СПаегосатра сеепо въ графическа таблица то ще ни се по- 
каже въ следния видъ. : : : 

1) Вижъ Илчевъ Д. - Върху биологията на ПарНп!з пеги Г. (Спи-. 
са ние Бълг. Як. Науки. ХУП, 1909, стр. 135--174). 

а 
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въ тропицитЪ въ България 

Въ тая таблива съ кръстче е означена пеперудата, съ чертица 
тгжсеницата, а съ колелца какавидата. Въ хоризонталния горенъ редь 
сж означени месецитЬ презъ които става развитието. ; 

за с Подчертаното въ таблицата съ черта развитие се 
извършва въ България, а останалата часть отъ това раз- 

-  витие се извършва въ тропицитЪ. Въ колко поколения презъ 
годината се появява тоя видъ въ тропицитЪ не ми е изве- 

ооо стно, тъ не ще да сж по-малко отъ 3, както това е у Пар!и5 

“ пег! и АсрегопЧа агороз. Зейг (|. с. р. 258) казва че пепе- 
рудата хвърчи тамъ презъ цЪлата година, т. е. така както и 

„Масгод10з50т з!е!айагит хвърчи у насъ презъ цЪлата година. 
ВЪроятно Спаегосатра се!епо ще да е пеперуда съ продъл- 
 жителенъ и издържливъ животъ, както е обикновениятъ на- 
шенски вилъ Гължбова опашка -- Масгод!0ззштп з:егайагит. 

Еат. Нотодопидае 

"Сегига Би 1да НЬ. (781). - Единъ екземпляръ е билъ 
рене въ Евксиноградския паркъ на 25 МЕ 1906г.готъф НЕ 
В. Царь Фердинандъ |. 

Въ България е намЪрена само въ разсадницитЪ на гра- 
“да София и въ парка Врана !). 

Зъацгориз Гад! Г. (786). - Отъ тоя въ България 
рЪдъкъ видъ уловихъ въ Евксиноградъ единъ бледенъ окж- 
санъ екземпляръ на 19. МУ. 1928 год.. Гжсеницата На тая пе: 
перуда се храни тука вЪроятно съ листата на ориенталския 
букъ - Еадиз ог!епга!| 15, който расте изобилно на се- 
веръ отъ Евксиноградъ, изъ гората около Аладжа монастиръ 
| Сжщиятъ видъ е намвренъ и при Цариградъ на 19. ГУ. 
1922 г. отъ РН. Сгауез. 

ие Ехаегебва ит! зИН. (789). -- НЪколко екземпляри 
с | уловихъ нощно време по електрическитЬ лампи на 20 -- 

125. 1М.-1928- год. - 
про НамЪренъ е при Цараградъ презъ месецъ априлъ 
г (Сгауез 1926 р. 5.) 
Ка Рпеоз!а гети! ае СП. (808). - Единъ женски екзем- 

о  пляръ улови Н. В. Царь Борисъ Ш на 15.МШ.1925. Вторъ единъ 
“ сжщо така прЪсенъ екземпляръ бЪ уловенъ на 7. ТХ. 1925 г. 

ода 1). Въ Евксиноградския паркъ не ще да липсва и О!сгапига 
3 утпига |. гжсеницата на която се храни въ листата на топола. Тоя 

„ видъ е намъренъ и при Цариградъ на 19.М.1922 г. отъ РН. Сгамез. 

Ц 
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Тоя последния снесе яйца, отъ които излезоха гжсенички на “ 

20. 1Х. с. г. Яйчната фаза трае значи 12 дни, при темпера- а 
тура 189 С. ИзлЪзлитЪ гжсенички бЪха хранени съ листа отъ. 
пирамидална топола; на 23.Х. с. г. тЪ се заровиха въ земята за . 
да се превърнатъ въ какавиди, а отъ тия последнигЪ излЪ- 
зоха пеперуди на 9-12. У. следната 1926 год. Гжсеничната 

фаза трае значи 33 дни, а какавидната около 200 дни. Една  . 

гжсеница отъ сжщия видъ е била уловена отъ Н. Ц. В. Кня-. 
гиня Евдокия на 23. М. 1928 г. Тая гжсеница се хранбше съ 
листата на С! 15 из ГаБигпот и се зарови въ земята “ 
на 12 сег. 

Зрага На агдеп па зсНН. (830). -- Единъ птррвейа 
екземпляръ уловихъ на 23. У. 1928 г., нощно време. Спо- 
редъ указанията на КеБе! (5819. 1 р. 201) се срЪща и въ Ра 
околноститЬ на Варна. 

РьегозЕота ра!р!па Г. (849). -- Единъ екземпляръ | А 
е билъ уловенъ изъ парка отъ Н. В. Царь Фердинандъ 1. на 
14. 1Х. 1920 г. Той принадлежи на втората генерация. : 

Рудаега сиг! иш!а Г. (896). -- Два екземпляра уло- 
вихъ нощно време на 20. У. 1928 г.. За околноститЪ на Варна 
е посоченъ тоя видъ и отъ Гедегег (вижъ КЬ!. 514. ци 202). 
Има го и при Цариградъ (27. У. 1920, Стаи) 

Еат. Тпапп еорое1дае. 

Тнацтеороеа ргосезз!опеа Г. (879) - Въ дж- 
бовитЪ гори при устието на р. Камчия се сръЪща, по старитЪ 
джбови дървета, гжсеницата на една особена процесионка, 
която на пръвъ погледъ изглежда да прилича много на ТВ. 
ргосеззтопеа |... Такива гжсеници, както ми казаха, се намиратъ. 
и по джбоветЬ край монастиря Св. Константинъ. Тия гж- 
сеници иматъ обаче нЪкои белези, които не отговарятъ на 
описанията на джбовата процесионка отъ СрЪдна Европа. 
СжщитЪ гжсеници се срЪщатъ и при Баба-Долъ въ Добруджа 
при Бургасъ (Чорб. 1915 стр. 25) и при с. Бари въ сраа 
джа планина (Илчевъ 1924 р. 177)) Е 

Базе Гутапигидае. ; Саша 

Нуродутпа тог!о Г. (879).-- --Тая обикновена ливадна 
пеперудка не липсва, рано на пролЪть (18.М. 1920) и въ Ев- 
ксиноградъ, обаче се срЪща въ единични екземпляри. 

1) Край брЪга на Черно-море сж констатирани още следнитЪ ви- 
дове нотодонтиди: Пгутоп!а у! вата 514г. |802), Чо! одоп (а г!а- 
гад Е. (815) и Рнайега Бисе!а!о!4ез О. (859) всички при Бургасъ. Освенъ 
това при с. Серика въ делтата на Дунава (Румъния) е уловена РЕ!-. 
Го ога р! ит! аега З<сНИ. (презъ ноемврий 1917, вижъ ева 1917. 
р. 105), а при Цариградъ на 8.М.1910 Рудаегар! ага НП. (са 
1925 р. 8). 

онерка. ТНоата! ороеа р! Е уосатра зс Е | Сгауез 1925 р. а 
2 Изъ колноститЪ на Цариграцдъ се сръща и боровата процеси : 

- 

я: 
то 
#. 
#а 

СЖАД 
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. Има яи изъ околноститЬ на Варна (ВЕБ. 1 р. 202) и Бур 
гасъ (обикновена презъ май; Чорб. 1915 стр. 25)1) 

- Пазус!1га РазсеПпа Г. (904) - Единични екзем- 
пляри отъ силно косматата гжсеница на тоя видъ срЪшнахъ 
изъ Евксиноградския паркъ да пълзятъ изъ тревата на 28. У. 
1928 година. 

Пазус га рид! Бипда Г. (908). -> Единъ едъръ, 
„ много бледенъ екземпляръ уловихъ на 22.М. 1928 г. У него 
 тъмнотс полумесечно петно, както и апалното петно върху 

„ заднитЪ крила, много ясно изпжкватъ. 

Епргос! 15 спгузоггПоеа Г. (913). - ГжсеницитЪ на. 
тоя видъ се срещатъ по овощнитЪ дървета на Евксиноград- 

ската овощна градина презъ срЪдата на месецъ май. Най- 
силно нападатъ ябълковитЪ дървета. 

Сжщиятъ видъ се срЪща и при Текиръ-Гьоль въ Добру- 
джа (Сага). 1929 р. 54), при Будиаеи и при Цариградъ (Сга- 

: мез 1925 р. 7.)»). 
|аеШа саепоза Нр. (922). - Споредъ указанията на 

Кеье! (5.4. |, р. 234) се срЪща изъ околноститЬ на Варна. 
Има яи при Текиръ-Гьолъ въ Добруджа (Сап. 1929 р. 54), 
при Бургасъ (на 12. и 19.У1. 1911 год. Порает и при Ца- 
риградъ (Сгауез 1929 р. 54)). 

Вапа Газтосатр9ае. 

Ма! асозота пеиз! га Г. (956). - ГжсеницитЬ ги 
„ наблюдавахъ по сливовитЪ дървета въ Евксиноградъ на 20. У. 
1928 год. СрЪща се въ Варна и при Бургасъ. 
“ Газтосатра г Рой! пей! сад 1 п1з Вкн. (976)--Тая 
нощна пеперуда прекосява денемъ, съ бързъ летежъ, нена- 
саденитЪ съ дървесна растителность мЪста на Евксиноград- 
ския паркъ. Лови се много мжчно. НЪколко години подъ 
редъ е била ловена тукъ отъ Н. В. Царь Борисъ Ш, а именно: 
на 14 МШ. 1921, на 21. УШ. 1922, на 17. УП. 1924 и на 15. МУШ 

„1925 година. 
Сжщиятъ видъ е намвренъ по ) изаиеръниета при Бур- 

гасъ на 23.МШ. 1911 - 14Х. 1911 (Чорб. 1915 стр. 26), при 
носъ Зехтинъ-Бурунъ отъ Илчевъ и при Цариградъ (Сгамез 
1928 Р. 11) < 

1) При Бургась се сръща Ога ута ап! !ача Е. Тоя въ СрЪъдна 
Европа обикновенъ вредитель на овощнитЬ дървета е много рЪдъкъ 
въ България, 

2) При Бургасъ се сръЪща въ две поколения (презъ юний и августь 
И „видътъ Рог! Незта 51! 15 Еуез. (Чорб. 1915 стр. 25). 

3) 5 1рпоста З11с!з Е. (925) и | ипап!г!а д!зраг Е., 
- които се сръщатъ въ околноститЪ на Варна, Бургасъ и Цариградъ (Сга- 

“ мез 1925 р. 7) не ще да липсватъ и въ Евксиноградъ. При Бургасъ сж 
- намбрени още и Гутап г! а мопасна |. и ута! га дегг! Фа 
„Езр. (938) 

16 
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Пазгораспа дашегс!о а Поеде! Неш. (998).-- 
СрЪдна Европа, а сжщо така и въ София и околноститБ й," 
тая пеперуда се появява въ едно поколение презъ годината 
и то хвърчи въ началото на м. юлий. Въ Евксиноградския 
паркъ, а изглежда че е така и въ цЪлата южна часть на 
Балканския полуостровъ, тоя видъ се появява два пжти презъ” 
годината, т. е. въ две генерации. Първата генерация хвърчи 
въ Евксиноградъ презъ края на юний месецъ (24. М1. 
1926 год, уловена отъ Н. В. Царь Фердинандъ |), а втората. 
въ началото на септемврий (1-10.Х. 1926 год., 1ЛХ. 1929 г. 
30. УШ. 1920 година; 7 екземпляри ловени отъ Н. В. Царь 
Борисъ Ш.). 

ЕкземпляритЪ отъ второто поколение сж дребни и по-. 
бледо ржждиви отъ тия на първото поколение. ГЪ иматъ 
дължина на предното крило само 20-24 м. м. и размахъ 
на крилата 35 -- 44 м. м. ТЪ се силно различаватъ отъ срЪд- 
ноевропейскитБ и софийски екземпляри. 

Но и запазения въ сбирката на Царск. Ентомологична 
Станция евксиноградски екземпляръ отъ първо поколение 
се различава доста отъ срЪдно-европейскитЪ екземпляри. За 
него още презъ 1914 г. (Труд. Бълг. Природоизп. Д-во кн. 
МП р. 49) съмъ писалъ, че „е съ по-изострени Криле исъ от- 

воренъ желтокафявъ цвЪтъ.“ 
Изглежда че евксиноградскитЪ С аз 1г о расПа диетс!- 

 ГоПа трЪбва да се зачислятъ къмъ подвида Поеде! Нец- 
аезКег, който подвидъ е бидъ разглежданъ до сега отъ раз-. 
нитЪ автори, ту като оберация, ту като второ поколение на. 
типичната. | цегс1 оа. Това ясно изпжква отъ следнитЪ 
цитати извлечени отъ познати крупни съчинения по лепидоп- 
терология. - 

Кере! въ Вегдез зсптелегтазБисп 1910 р. 128. „пише: 
„навсъкжде въ срЪдна Европа презъ юний и юлий“. А за. 
Поеде! казва: „има само половина отъ нормалната голЪмина, 
презъ септемрий месецъ (втора генерация).“ Той не казва. 
тая втора генерация где се срЪща. 

з5ршег (ВЬ. | 1908) на стр. 128 казва че видътъ 
| легсйойа се срЪща въ срЪдна Европа само въ | генерация, 
а за формата Ноеде! приема че е „депегайо аезпуайз“ на 
типичната и я описва като „по-малка, по-свътла, червено- 
желта“ и добавя „само въ медитеранската зона, презъ сеп- 
темврий“. 

Ззейгх (П В. 1913) не казва нищо за редовно появяване. 
на една втора есенна генерация. Той пише (р. 168) за а. 
Поеде! следното: „една дребна форма (Алмег тРогт), съ поло- 
вина голБмина отъ нормалната, която се появява въ благо- 
приятни години, като една втора генерация презъ месецъ 
септемврий; получава се. по нЪкога и <ато продуктъ на из- 
куствено отглеждане“. 
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Редовно сръщане на 2 поколения установява съ сигур- 
ность 5:апде: въ Далмация (Еашоша-Адпанса 1923 г. р. 1322) 
като казва: „Въ южнитЪ страни се срЪща навсъкжде въ 2 
генерации, презъ юний и презъ августъ-септемврий (П гене- 
рация -- Поеде!).“ И тоя авторъ обаче приема само пари 
генерация за аБ. Гоеде!. Е 

Споредъ нашето мнение, даденото отъ МЧепаесКег наз-. 
вание Поеде! трЪбва да се вземе като подвидово название. 
за оная форма отъ аз. адиегс Гоа, която се срЪща въ. 
южна Европа и която рецовно се появява въ 2 поколения 
презъ годината. : 

Масго Е НуГаста ги! Г. (982). -- Подобно на Газ10- 
сатра и ИоШ и тоя видъ хвърчи денемъ изъ свободнитЬ отъ. 
дървета мЪста на парка, обаче не презъ късно лЪто, а рано 

напролЪть презъ месецъ май (29.М.1928 год. 
Има яи при Бургасъ (6. У. 1910. Чорб. 1915 стр. 26).). 

Еат. Гетоп! ! дае. 

Гетоп!а Ба! сап!са Н. 5. (1019). -- Единъ мжжки 
екземпляръ уловихъ вечерно време на 3. Х. 1927 год. 

НамЪрена е и при Варна (КеБе! |, Р. 906) и Бургасъ. 
(Чорб. 1915 стр. 27). 

Еаш. ЗабигпИдае. 

Рег!зотепа саестдепа Киро (1029). -- Отъ тая 
красива субтропична пеперуда улови Н. В. Царь Борисъ Ш 
единъ добре запазенъ мжжки екземпляръ на 16.Х.1923 г. 

Презъ сжщата година на 30. Х. имахъ възможностьта 
нощно време заедно съ Н. В. Царя да наблюдавамъ нЪкол: 
ко екземпляра при устието на рЪка Ропотамосъ на югъ отъ 
Созополъ. 

Нощно време тЪ стремоглаво навлизаха въ запаления 
огънь и тамъ изгарбха. ВъпрЪки старанията ни да уловиме 

„ нЪкои преди да попаднатъ въ огъня, това не ни се удаде 
поради бързия, забърканъ летежъ на тая пеперуда. Н. В. 

" Царь Борисъ е наблюдавалъ сжщиятъ видъ и при портъ Ви- 
за въ края на септемврий 1922 год.. (вижъ Илчевъ 1924 стр. 177). 

ПознатитЪ до сега находища на тая красива пеперуда 
оо сж: София (Х. 1908, Бурешъ), паркътъ Врана (6. Х. 1924), Кюс-. 

тендилъ (ДрЪнв.), гара БЪлово (Бурешъ), с. Якоруда - Разлож- 

1) Въ околноститЬ на Варна сж констатирани още (вижъ КЪТ. |-.р. 
205): Ма! асозота саз!гепз!з Е, Маасозо та Егапсоп ! са 

. Езр. и Тг! сп! ига сга!аед! 7. Първит два вида се сръЪщатъ и при 
“ Цариградъ (Сгауез 1925 р. 11) и не ще да липсватъ и въ Евксиноградъ. 

При Бургасъ и въ околноститЬ на Цариградъ се срЪщатъ и Га- 
5 1осатра дчегсиз |. и Одопез! !з ргип! Г. 
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ко (12. Х1. 1914 Н. В. Царь Фердинандъ), Кърджалий (5. Х. За 
1915 отъ Н. В. Царь Фердинандъ), сливенъ, Казанлъкъ, Вар- . 
на, Бургасъ. : : 

5а игп!а руг! Г. (1034). -- Найголбмата нощна а ба 

перуда, която хвърчи изъ Евксиноградския ларкъ. Въ края. 
на май (20--30. МУ. 1928 год.) редовно се появявали всЪка ве- . 
черь около електрическитЬ фенери. Не рЪдкю попада и ней- 
ната дебела, голбма, зелена гжсеница. Тя се храни обикнове- 
но съ листата на овощнитЪ дървета; тука въ Евксиноградъ 
Н. В. Царь Борисъ Ш е наблюдавалъ тая гжсеница да сехрани 

съ листата на орбхъ и съ листата на ясенъ (Егахпиз). Отхра-. 
нена една такава гжсеница тя направи пашкулъ на 1. УШ. 
1928 год., а отъ него излЪзе пеперуда на 29.У.1929 год. “ 

Край Черноморското крайбръжие е констатирана при. 
Кюстенджа (НеМа 1927 р. 105) при ТекиръГьоль (Саг. 1929 
р. 54), при Варна (ЮЪ1. 544. |, р. 207), при Бургасъ (Чорб. 
1915 р. 27) и Цариградъ (Сгауез 1925 р. 11). !) : 

Еат. Огераптдае. 

Сх аацсава 5с. (1057). - Единъ прЪсенъ екземпляръ. 
уловихъ вечерно време по електрическитЬ лампи на 20. У. 
1928 год.. : : аа 

По Черноморския брЪгъ е намвренъ сжщиятъ вигъ и 
при Бургасъ (Чорб. 8. МУ. -- 30. М. 1911 г.) и при Текиръ 
Гьоль въ Добруджа (Сагд. 1929 р. 54). , 

Еат. Тнуг!а1дае. 
Тнуг!з РГепез ге Па Зс. (1059). -- Наблюдавахъго на “ 

6.М1.1928 г. да облита цъвтящитЬ Зр!геа и Сгабаедиз, . 
За околноститЬъ на Варна е указанъ тоя видъ отъ Ке- 

Бе! ( 34. | р. 208), а за Бургасъ отъ Чорбаджиевъ. 1: 

Еат. Руга | 1дае 

Са Пегта пе! опеПа Г. (11).- По-рано я имаше изъ. 
старитБ кошери на Евксиноградския пчелинъ. При преглеж- 
нето на кошеритЪ на модерния пчеленъ на 26.У.1928 год. “ | 
Нейно Царство Височество Княгиня Евдокия, която се зани-| 
мава интензивно съ пчеларство, наново намбри нЪколко гж-. 
сенички отъ тоя голбмъ пакостникъ на пчелнитЪ пити. Заедно 
съ тия гжсенички бЪха намбрени и 3 пашкулчета отъ друга 

1) Въ околноститЬ на Варна, а сжщо и при Бургасъ се сръща 

5 а цгпта зр! п! си. А видътъ За игп!а рауоптга Г. е конста- по. 
тиранъ при Бургасъ (Чорб. 1915 стр. 27) и Цариградъ (29.11.1929; Сга- 

уез 1925 р.11). за скгуарваи 
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нЪкоя пеперудка; тЪ за жалость не бЪха запазени за да се 
види на кой видъ молецъ принадлежатъ. 

“ - По Черноморското крайбрЪжие я има при Бургасъ 
(Чорб. 1915 стр. 5) и при Цариградъ (21-27.МШ. 1919 Сгамез 
1915 р. 12.) Е же 
: СгатБиз пай! пайеШиз ЗМ. (42). - Множество 
екземпляри хвърчаха денемъ изъ тревениститЬ газони на 
парка презъ началото на септемврий месецъ 1928 г.. Следъ 
Метор!Па пос иеПа това е най-обикновената и редовно срЪща-. 
ща се пиралида въ Ексиноградъ. 

Разпространена е въ цЪла Европа. Има яи при Бур- 
гасъ (често, Чорб. 1915) и при Цариграцдъ (Сгауез 1925). 

СгатБиз деп!си|еишз Нм. (53). -- Заедно съ пре- 
дишния видъ; сжщо така не рЪдко. 

Разпрострненъ е въ центр. и юж. Европа, Мала- Азия, 
Понтусъ и Сирия. Има го и изъ околности на Бургась 

д. (презъ августъ и септемврий, Чорб. 1915). 
„ СгатБиз сопбат! пеПиз НБ. (54). - По-рЪдко отъ 

предишнитЪ два вида; изъ необработенитъ мЪста на парка. 
На 12.1Х.1925 г. уловиха два прЪсни екземпляра. 

Има го и при Бургасъ, вЪроятно въ две поколения 
презъ годината: май и септемврий (Чорбаджиевъ 1915 год.) 

СгатБиз г! 5ЕеШивз Т. (61).--Най-едриятъ отъ видове- 

тЪ на рода СгатБиз срЪщащъ се изъ Евксиноградския паркъ . 

презъ първата половина на мес. септемврий. 
Разпространенъ е въ цЪлата палеарктична область. 

Еготепе БеШа НЬ. (149). - Единъ екземпляръ уло-. 
вихъ на 7.1Х.1925 г. 1), сръЪща се при Варна (КЬ1. Тр. 293). 

"Има яи при Бургасъ, изобилно юний до августъ (Чорб.). 
Сжщо и при Текир-Гьолъ въ Добруджа (Сага. 1919 р. 64). 

Рзатто! 15 Н1айпайз НБЬ. (942). - Изъ необрабо- 
тенитЬ мЪста на парка не рЪдко презъ май. Разпространена 
“изъ цЪла България. Има я и при Бургасъ (май до августъ). 

Апс! 1 05158 с! ппапотеШа Пор. (298). -- НЪколко ек- 
“ земрпляра уловихъ нощно време на 20.17.1928 год. 

„Има я при Бургасъ, рЪдко (Чорб.) и при Текиръ-Гьолъ 
въ Добруджа (Сагд|.). 

Рзогоза дай ейПа Тг. (402).--Заедно съ Негсийа 

д!ашс! па з Г. хвърчеше много на често около електри- 

ческитЬ лампи, презъ цЪлия месецъ септемрий 1925 г.. Уло- 
“ венитЪ екземпляри сж отъ П-ро поколение. па 

Има я при Бургасъ (презъ май -- първо поколение) и 
„ при Текиръ-Гьолъ (Саг.). ; 

1) Въ Добруджа при Текиръ Гьолъ е уловена Его тепега тБи- 
„ гзеПа Пир. (Сага. 1929 р. 58). 



246 

Ба! еБг!а зем!гиБеПа НБЬ. (654). -- - Единични си 
земпляри уловихъ нощо време на 10--20.Х. 1925 Г. „Тия ек- ии 
земпляри сж отъ второ поколение. 

Първото поколение е констатиралъ Чорбаджиевъ | при г. 
Бургасъ презъ май. Има я при Цариградъ (септемврий, риг 
Сгамез). : 

С1урбо е! ез |ешсасг!пеПа 7. (786). -- НЪколко 
екземпляра уловихъ нощно време на 19.Х,1928 г. : т 

При гр. Варна я констатиралъ и ДрЪновски и Е 
1919 г.) Географското й разпространение обхваща: Централ- - 
на Европа, Далмация и Южна Русия. : 

Епдо! г! спа #аттеа! з ЗсЬ Е. (808). -- Въпарка 
Ексиноградъ се срЪща въ 2 поколения: едно презъ май 
(23.М.1928) и второ презъ септемврий (9.1Х.1925 г.) Хвърчи | ; 

„ нощно време не рЪдко около електрическитЪ лампи. Еди-. 
ниятъ отъ уловенитЬ презъ септемврий екземпляри принад- 
лежи на аБ. адизйа 15 Тиг. 

Има я при Бургасъ (юний, юлий Чорб.) Текиръ Гвелн 
въ Добруджа (презъ юлий, Сагад|.), при Щариградъ сет. 

 августъ, Сгамез). 
Ад! оззва в отате ее Г. (825). - На 7.М1.1928. г. 

уловихъ нощно време 5 екземпляра. 
Има я при Текиръ-Гьолъ (Сагафа), Бургасъ и Цари- ща 

градъ (Сгауез 1926 р. 7.) 
; Нурзор!ата соз а! 15 Е. (834). -- Много обикновенъ. 
видъ изъ Ексиноградския паркъ, обаче се вижда да хвърчи 
само нощно време, около електрическитЪ лампи, като на-. 
влиза въ стаитЪ. Почва да се явява въ единични екземпляри 
презъ началото на м. юний (1--6.М1. 1928 г., първо поколе- “ 

- ние), а изобилно хвърчи презъ цЪлия месецъ септемврий 
(въЪроятно второ поколение). ПрЪсни екземпляри ловихъ и с 
на 12.Х.1928 г.. 

Има я и при ТекиръГьолъ въ Добруджа (Сад,), 1 при 
Бургасъ и при Цариградъ (151Х. 1919 Сгамез 1915 р. 19). . 

Руга 15 Раг! па 15 Г. (836). -- Тоя широко разпростра-. 
ненъ изъ палеарктическата область видъ (има го даже и въ 
сев. Америка и Австралия) не липсва и въЕвксиноградъ. ПрЪсни 
екземпляри ловихъ на 23.У.1928 год. При Варна ловенъ. 
отъ Ар еШеск (вижъ КЬ!. | р. 299). Има го и при Бургасъ 
(априлъ до септемврий; Чорб. не рЪдко), при с. Кюприя (Ил- 
чевъ 1920 стр. 181) и при Цариградъ (Сгауез 1925). ; 

НегсийПа а! аис!паз Г. (845). -- Тая пеперуда хвър-. 
чеше въ множество екземпляри около електрическитъ лам-. 
пи презъ цЪлия месецъ септемврий 1925 год. 

Има я при Текиръ-Гьолъ въ Добруджа (Сагд. 1929 р. 50), 
и при Цариградъ (15. Х. -- 27. Х. 1919; Сгаауез 1925 год.) 

# Сопз ап! ! а пазз! Паз ОПир. (873). - Въ Европа 
тоя видъ е билъ намбренъ само въ южна Франция и южна “ 



Срат. 
/ 

- Русия при Сарепта. Въ Евксиноградския паркъ уловихъ нощ- 
-но време на 10-11. 1Х. 1921 год, 2 екземпляра. Трето едно 
- находище въ Европа е Текиръ-Гьоль-въ Добруджа дето презъ 
-зюний месецъ 1929 г. сж били уловени нЪколко аа ашяра 
отъ А. Сагафа (1929 р. 59). 

СрЪща се и въ Мала-Азия като уаг. Еацг! са ВЪН. 

- Рзато! 15 ПуаПпай1з Зс. (942). -- Тоя широко разпро- 
страненъ въ България видъ се пи въ Евксиноградъ въ 2 ге- 

„ нерации: първа презъ май (25. М. 1928 г.) и втора презъ сеп- 
" темврий (10. Х1. 1925 г.). 

Има го и при Бургасъ отъ май до августъ (Чорб. 1925). 
Зу!ерга гига 15 зс. (994). -- НЪколко екземпляра у- 

ловихъ на 8. |Х. 1925. 
Има я при Бургасъ; отъ май до септемврий (Чорб. 1915). 

Еуега ез! 1з ех 1 та 15 Зс. (1025). -- Два екземпляра. 
“уловихъ вечерно време на 20. и 28.У.1928. Има я и при 
Текиръ-Гьоль въ Добруджа (Сагд. 1929 р. 64). 

"Метор!! а пос! цеШа з<НН. (1039). -- Най-обикно- 
вената Мкгоердорега въ Евксиноградския паркъ. Денемъ 
при преминаване изъ тревениститЬ мЪста на парка изхвър- 
ква изъ подъ краката на човъка въ множество екземпляри. 

Нощно време хвърчи изобилно около електрическитЪ 
лампи. Хвърчи презъ цВлия топълъ сезонъ на годината, отъ 
най- ранна пролЪть до късна есень. НЪкои отъ пеперудитЪ 
вЪроятно презимуватъ, тъй като на 15. М. 1928 г. хвърчеха 
стари, вече окжсани екземпляри. Най-много хвърчеше отъ 6. 
|Х. до 20. Х. 1924 год. 

СрЪща се изобилно по цЪлото Черноморско крайбр- 
жие. : 

# Ецс!азга зр!епа! дайз НЗ. (1002), -- Четири ек- 
- земпляра отъ тоя ненамвренъ до сега въ Европа видъ уло- 
вихъ нощно време на 11. |Х. 1925; 8. 1Х. 1926 и 10.1Х. 1927. 

ЕкземпляритЪ сж съвсемъ прЪсни, което показва, че тоя 
видъ е постояненъ елементъ въ фауната на Евксиноградския 
паркъ. За разпространението на тая пеперуда се знаБъше до 
недавна, че е ограничено само върху Мала-Азия и Армения 1а 

Ри! усЕаеподез з! 1с! 1 са 1з ГТ. (1061). - Въ грамад- 
ни множества се появи тая пеперуда изъ Евксиноградския 

“ паркъ презъ есеньта на 1929 год. ТревениститЪ газони изъ 
парка бЪха препълнени отъ нея. Когато човъкъ вързЪше изъ 
тревата, пеперудкитЪ на цЬли облаци изхвръкваха изъ подъ 
краката му. Вечерно време тЪ съ хиляди хвърчеха около 
електрическитЪ лампи, навлизаха и въ освЪтленитЪ стаи на 
двореца и ставаха доста досадни. 

1) Английскиятъ лепидоптерологь РП. Сгауез отъ Британския музей 
въ Лондонъ ми съобщава съ писмо че тоя видъ е билъ уловенъ не 
отдавна и въ Гърция. 
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Негово Величество Царя, знаейки че гжсеничкитЪ на “ 2 а 

тая пеперудка сж голбми пакостници за ливаднитБ и зелен: 
чукови растения, нареди въ началото на септемврий с. г, да . 
се взематъ мЪрки за тЪхното унищожение. Използувана Бъ син 
най напредъ привлекателната способность на свътлината: кла- П- 
дени бЪха огньове изъ парка, къмъ които пеперудитБ стре По. 
моглаво се втурваха и изгарЪха съ десетки хиляди. По-късно по“ 
къмъ срЪдата на месецъ септемврий се явиха и гжсенициБ . 
на пеперудата, като нападнаха главно люцерната и еспар- “ а: 
зетата. НападнатитЪ мЪсга бЪха пръскани по нареждане на 
Негово Величество Щаря съ 40, разтворъ отъ калиевъ хло- саеаае 
ридъ. Пръскането бЪ извършено съ лозарска пръскачка. Тоя са ара 
начинъ на борба се показа доста ефикасенъ и пригоденъ. Серо 

Тия пеперудки се сръЪщаха и други години въ Евксино- 
градъ, обаче въ незначителни количества. Миналата 1928 г. . 
презъ май месецъ не ги забелязахъ тука, а презъ септем- По. 
врий месецъ сжщата година се срЪщаха рЪдко (много по- . 
изобилно имаше МеторпПа посшейШа Ус!.). Презъ по-раншни 
години я имаше тука въ голбми множества само презъ 1921 
год. Презъ настоящата 1929 год. пеперудкитЬ бЪха изобилни 
не само въ Евксиноградъ но и въ цЪла България особено въ 

източната й половина. Къмь 1 септемврий правБше впечат- 
ление на всЪки пжтуващъ съ трена отъ София за Варна го: 
лЪмото множество отъ тия пеперуди, които изхвъркваха около 
трена на цЬли облаци, а вечерно време навлизаха и въ ва- 
лонитЪ и се въртЪха около вагоннитЪ лампи. 

Месупа ро!удопа 5 НБ. (1073). -- Три екземпляра 
уловихъ въ парка, на 14--16.Х. 1925 и единъ четвърти на 26.М.. ; 
1928 г. Тия две дати показватъ че тоя видъ се сръща тука въ пи. 
две поколения. Зета 

Има го при Бургасъ (10.Х.1912 г. Чорб.) и Цариградъ са 
(21.М1.1922; Сгамез 1926 р. 7). ли 

Супаеда ра Зса Е. (1089). -- Единъ екзем-| 
пляръ бЪ уловенъ отъ пдоручикъ Цанковъ на 8.1Х.1926 г.. Ек- 
земпляра принадлежи на втората генерация; първата е ло- 
вилъ Чорбеаджиевъ при Бургасъ на 18.М1. 1910 год. Има яи 
при Цариградъ презъ юний и октомврий (Сгауез 1926 г.) и 
при Тикиръ-Гьолъ въ Добруджа (Сагд. 1929 р. 60). 

Ртопеа Геггидайз Но. (1151).--Тая дребна пеперуд- 
ка заедно съ Н?рзор. созса 5 и НегсиПа а! ачс па #3 . 
е най-често сръЪщащата се микролепидоптера изъ Евксиноград- : 
ския паркъ. Явява се въ 2 генерации: една презъ май, 
друга презъ септемврий и октомврий. ЕкземпляритБ отъ 
второто поколение сж въ по-голЪмо изрща „ Вариратъ. 
силно. 

Има я при Бургасъ (МУ! до Х; Чорб.), рози -“Гьолъ въ 
Добруджа (Саг.) и при По ра мате 1925 -г. р. 1 БИ 

3 
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“ Ртопеа гиБТа1 па 5 НЬ. (1166). -- Ловихъ я вечерно 
време по електрическитЪ лампи на 20.М.1928 год. ПП. 
5 НамЪрена е и при Текиръ-Гьолъ въ Добруджа (Сага. 
1929 г. р. 60). ааа ПРЗЕВА 

г" Мебазта орН1а Из Тг. (1128). - 1 екземпляръ на 
бЕК-Т9дБе та : сенеда 

“ Има го при Бургасъ (често УП-|Х., Чорб.) и Цариградъ 
г (10.41.1922). 

РугашзЕа ригрига! 13 Г. (1251) -- Въ прЪсни екзем-. 
пляри хвърчеше денемъ изъ тревениститЪ мЪста на парка 
на 12.1Х.1925. Второ поколение. : еи 
“Има я при Бургасъ (априлъ до септемврий; Чорб.) и 

при Цариградъ (19.1У.1920 Сгауез).!) ДВ 

- Рат. Ртегорпогп!ае. 

Ргегорпогиз мпоподасу! из Г. (1387). -- Не рЪд- 
„ко изъ парка презъ цЪлия месецъ септемврий 1929 г. Нощно 
време хвърчи около електрическитЪ лампи. 

3 Има го и при Бургасъ (февруарий до ноемврий; Чорд.) 
“и при Цариградъ (2.Х1. 1919; Сгауез 1925). 

: Реегорногиз озЕеодасту!цз Г. (1396). --2 е«зем- 
“ пляра отъ тая бЪлозеленикава петоперка уловихъ на Ви 17.Х. 
„1925 г. СрЪща се много по-рЪдко отъ предишния видъ. 

Другаде край Черно-море не е намЪренъ. 

Рат. Тоги!с14ае. 

- - ОПеъйгеш ез агсие Ша С. (1896). - На 23.У. 1928 
уловихъ нЪколко екземпляра изъ храсталацитБ задъ морска- 
та баня. 

: Широко разпрострененъ изъ България, обаче край 
- Черно-море не е намиранъ досега. 

< О! е: Пгештез з:гтапа ЗсНИЕ. (1901). -- Два прЪсни 
екземпляра уловихъ на 10.Х.1925 год. ГЬ принадлежатъ вЪ- 

- роятно на второто есенно поколение. Екземпляри отъ |-во 
поколение лови Чорбаджиевъ при Бургасъ презь мес. май. 

1) За околноститЪ на гр. Варна сж посочени, че се срЪщатъ спо- 
“ редъ Гедегег и следнитЬ видове РугаПдае: 5 грорпада ргаейаа с. 

(185), Попасаша пцсгопейПиз З5сЬ!. (191), Нотоевозота зтпеПа Е. (232), 
ЕрНезНа подез еНа 14. (274), Апсу!о515 загереПа Н. 5. (306), ОхуБта 
"апзуегзвейа Пир. (401), Ретрейа огпа!еПа 5с!!Н. (425), Ессор!за еНгас!еПа 
Е. (465). ЗаеБпа раштБеПа Е. (611), Кподорпаеа гозейа 5с. (744), КНодо- 

» ме, рпава дшсейа |. (750), Муе!о!з сп ЬгеПа НЬ. (766). СедеоБа то!до са 
“ Езр. (891), Чуприша пупрнаеава Е. (913), Ешгглрага игНсаа Г. (943), 

“ Зсорапа осНгеайз (943), Адгойега петогайз 5с. (984), Риустаепойез уег- 
“ Нсайз |. (1043), Тато роШшпайз Зси Е. (1090), Ругашза рашзгайз НВ. 

да пан Р. запдшпайз Г. (1242), Р. ацгаа 5с. (1253) и НеПоШейа амайз НЬ. 
ИВО е | 
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ОепорА га рПегтапа. 5сВ И. (1505). -Констатирана 
при Варна (КЬ!. 1. р. 319) като пакостникъ на лозята. “ Сраии 

Другаде по Черноморското крайбрЪжие е намирана са- 
мо при Бургасъ презъ юний (Чорбад. 1915 стр. 63). - 

Ро!усНгоз! 5 Бо! гапа ЗсЪИ Е. (1949). -- Въ серии 
си отъ 1923 и 1925 год!) обърнахъ внимание върху фанта 
че тоя вредитель на лозовата култура се разпространява все 
по-вече и по-вече изъ България: Въ Евксиноградския паркъ . 
лозовия молецъ е наблюдаванъ само по старитЬ асми, осо- 
бено по сорта „димридъ“. Има две поколения ПрЕЗЕ аи 
ната. Со 

Констатиранъ е и при Бургасъ и Варна. реан 
#. оБезта геПйдцапа НБ. (регпихтапа НБ.) (1963). --. 

НЪколко екземпляра уловихъ нощно време на 17.1Х.1925 г. 
По Черноморското крайбрЪъжие не е намирана. га 
МогосеПа гоБогапа Тг. (2062). -- РЪдко. Единъ ек- 

земпляръ на 14. 1Х. 1925 година. : 
„ Има я при Текиръ-Гьолъ въ Добруджа (Сага. 1929 Р. 61) : 

и при Бургасъ (юний до августъ)?). 

Еат. СТтуршрйегуа!дае. 

51 тае! 15 петогопа НБЬ. (2314). -- Единъ екзем- 
пляръ на 14.Х.1928 (де:. Меупс). ха 

Ловенъ е и при Варна (КЬ1. 5804 1. р. 325), Бургасъ : 
(презъ юлий до септемврий) и при Наригради (Сгауез. 1926 
р. 9; Пе септемврий 1925). 

Еат. Уропотешндае. : 

Уропотенпа еуопуте! из Г. (2366). -- ве кра- 
сивитЪ, зелени, живи стени отъ декоративния храсть Еуоп-. 
пи Даротсиз се срЪщатъ по нЪкога бЪлитЪ, изплетени отъ 
паяжина гнЪзда на гжсеницитЪ на тоя видъ. ГнЪздото 06-. 
хваща обикновено 10 -- 15 листа на растението сплетени съ. 
лепливата бЪла паяжина. По тия влакна сочнитЪ, бЪложъл- 

ти съ черни точки гжсеници се движатъ както напредъ така. 
и заднишкомъ. ТБ изгризватъ вплетенитЬ листа иа това 

-1) Бурешъ Ив.: Лозовия молецъ (Ра!усъгоз15 Богапа), неговата та 
биология и срЪдства за борба съ него. -- Трудове на Бълг. приррдеда, 

„ друж. кн. Х, стр. 146--173. София 1929. 

Бурешъ Ив.: Изучвания върху биологията на лозовия молецъ СеА 
(Ра!усигоз!5 Богапа) и начинитЪ за неговото унищожение. -- Списание 
на ЗемледЪл. изпитателни инстит. въ България. Год. Ш, кн. За 4, страт и 
271--300. София 1925. 

2) При града Варна се срЪщатъ споредъ Г едегег (вижъ ер. 1. 1903) 
още следнитЪ видове отъ сем. Сур р!егудтдае, Хропотешдае и РийешШ- 
дае: МИепа до!озапа Н.З. (2319), Суртр!егух Ризсомпдапа Ну. оо са 
Сегозйота рега!сеПа Е, (2474). си: 
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правятъ въ съседство. съ старото гнЪздо ново такова. НЪкои 
"години, както ми разправя главниятъ градинарь. г-нъ.Шипа- 
 ровъ, такива гнЪзда съ гжсенички се срЪщатъ доста на често 
по евонимуса и трЪбва да се чистятъ, за да не се оголятъ 
цЪли клони отъ растението. Презъ юний 1928 год., азъ пре- 
глеждахъ специално за тия гжсеници множеството евонимусо- 

. ви храсти изъ парка; намврихъ само три гнЪзда. Хранени, 
 намвренитБ гжсенички свиха дребни, бЪли пашкулчета на 
7. и 8. У|. 1928 год., а отъ тия последнитЬ излЪзоха пеперудки | 
наз2 1. с:зг. Ре 

- Другаде край Черно-море тоя молецъ не е намиранъ!) 

Рат, Ри(еШдае 

Р| и: еПа мпасиШрепп!з Сиг:. (2447).--На 20. У. 1928 
 хвърчеше не рЪъдко изъ храститЪ: отъ Еуопушиз. Нощно 
време се привлича отъ свЪътлината на електрическитЪ лампи. 

СрЪща се на често при Бургасъ, презъ цЪлия топълъ 
сезонъ (Чорб. 1915 стр, 69); при Текиръ Гьолъ въ Добруджа 
(сагд 1929 р. 61) и при Цариградъ (Сгауез 1925 р. 14). : 

# СегозЕота г! спопеШа Мп. (2460). - Единъ ек- 
земпляръ уловихъ на 14. Х. 1928. 

Разпространението на тоя видъ е ограничено въ Южна 
Европа, Има го въ Испания, Далмация и Мала-Азия. Край 
Черно-Море и въ България не е намиранъ досега. 

Бат. Сейесп!дае. 
# Вгасп па г! аппи!еПа Н.5. (2911). (Де. Меупс() 

о-- Два екземпляра уловихъ нощно време на 20. У. 1928 год. 
“ Разпространена е въ цЪла срЪдна и южна Европа, въ 
Мала-Азия и Армения. Другаде край Черно-море не е 
намирана. 

РзесадТа риз! е Па Коет. (3142).-- НЪколко прЪсни 
екземпляри уловихъ нощно време на 6. до 25. Х 1925. ТЪ 
принадлежатъ на 2-то поколение. 

НамЪрена е и при Бургасъ (мартъ до септемврий). 
Р5зесайта БЬ1рипстейПа Е. (3143). -- Единъ екзем- 

пляръ уловихъ нощно време на 19. |Х. 1925 година. 
НамЪренъ и при Барна (къ, 94. 1, р. 335) и Цариградъ 

(Сгауез 1925 р. 14). 
Перзеззагта заБргор! пашцеПа 5. (3206) - Отъ. 

тая бЪло-охрена гелехида уловихъ нЪ колко екземпляра, нощ- 
но време, около ез ие лампи на 10.У.1928 год.. 

1) При Бургасъ (Чорб. 1915 стр. 68) се сръщатъ отъ сжщиятъ родъ 
„ видоветЬ: Уропотец а р!итБЬе! из 5<сПИ.. гоге! из НЬ, и со- 
дпа!е! из НЬ. Вториятъ видъ се срЪща и при Текиръ- Гьолъ въ До- 

с бруджа. 
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Разпространена е въ централна и южна Европа и въ. 
Мала-Азия. Край Черно-море не е намирана. Нова за фау-. 
ната на България. 

Еашт. Басшва: 

Еипр!осат из ап! гас! па! 15 5с. (4511).--Презъ края | 
на месецъ май 1928 год. госрЪщнахъна всЪкжде изъ джбовитЪ 
гори по черноморското крайбръжие отъ Аладжа монастиръ 
до носъ Емине. Въ Евксиноградския паркъ хвърчеше на 25. 
У. 1928. Особено много го имаше въ джбовата гора при Гю- 
ндюзъ-чешме надъ Галата при Варна. 

Констатиранъ е при Бургасъ (май, Чорб. 1915 стр. 77) и 
при с. Кюприя при Созополъ (Ил. 1929 стр. 182). 

Ешпр!осатиз ор!! за Сг. (4514). - НЪколко екзем-. 
пляра уловихъ изъ храсталачеститЬ мЪста задъ морскитЪ ба-. 
ни на 23. У. 1928 год.. Имаше я доста на често и при Алад- 
жа монастиръ североизточно отъ Евксиноградъ на 1. У1. с. г. 

Не рЪдко се срЪща и при Бургасъ, Зехтинъ - Бурунъ и 
Кюприя (Ил. 19да стр. 182). Има я и при Пзрипрейи (Д. #5 

МТ. 1919, Сгамез). 1 
# ТетснорНада ГереЕ ге Па Г.. (4539). -- Нощно вре- 2 

ме.на 23. У. 1923 год. уловихъ единъ екземпляръ. 
По Черноморското крайбрЪъжие е намирана при Бур- 

гасъ. Не ще да липсва и другаде изъ човршкитБ жилища. 
НамЪрена и въ Варна (ЮЬ1. ЗЕ. | р. 542). ?). 

Х 

, 

1) Изъ околноститЪ на Варна сж намЪрени отъ радия (вижъ 
Кере!, 5119. | 1903) следнитЪ видове отъ семейство Ппедае: А ус На 
аррепфсша!а Езр. (4450), Мопорзз гозсеЦа НЬ. (4537) и Тпеа согисеПа 
Сиг. (4544). 

2) Ал. К. ДрЪновски е уловилъ при Варна они сп. „Естест-. 
вознанне и География, год. |М, стр. 47. София 1924): Сутпасу!а сапейа. можа 
НЬ. (322), Зрегта!орнога Погтай Г. Са Ечгорета. Дюпон а Нет : зи 
(463) и Ргос!оорПа рогпаз!еПа КЪП. 
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см.: "Листни въшкии борбата съ тЪхъ. -- Българско овощарство, 
год. |Х., кн. 6.. стр. 110-112, 1928. 

сода: Пе Ванндизе цпд ге Векатр па. -- ВадагзКо очмуозбаг 
По вЕо, Занга. Х Мей. 6. 5. 110-112, 1928. 
„ Кефкоггеу, У.: Вейтаде г2иг Капп! 5 дег РзеидозсогргопепЕашпа 

н- Вшдапепз. -- Мей. аицз деп Копа!. Ма! 155. азйеише 
3 т зоНа, Ва. 1, 5. 118--141, 1928. 
Зи Рдейкорцевъ, В.: Приносъ къмъ познаването. апатя на 
рана псевдоскорпионидитБ. въ България. 
Русковъ, М. Д.: НЪкои вредни за нашитЪ гори насЪкоми, 
: констатирани презъ 1927 год. - Известия на Бъългар. 

да Ентомол. Друж., кн. |М., стр. 57--64, 1923. 
аа Нуееково, м. 0. Ешае зспадпсне Еогейпзекеп, Фе Па деп 

;  Лмадегоп Вшдапепз майгепд дез Зангез 1927 Гездезеш 
Мигдеп. - Мшей. Вшдаг. Еткото!.” Цез., В4. 1М., 5. 

< 57-264: 1928.” 
. Русковъ, М Д: Приносъ къмъ изучването на поврежданията 
: "отъ насЪкоми въ нашитЬ гори. Горски прегледъ, год. 

ХМ., кн. 1--12., стр. 477--490, 1928. 

в. Биззко!, м о.: ВейгЯае г2иг Кепп:п5 дег шзекеп, - Вез--. 

о спафачпаеп пт дег МЯдег В дапепз, Погзк! -- гара, 
>: дана. ХМ. Ней: 1 --12., 5. 477--490., 1928. 
рова М Д.: Корояди. - Горски прегледъ, год. Х!М., кн. 
ше 2 стр. 69--76, 1928. | 

С Киззко!, М. П. Ге Вогскепк ег. -- Согекг -Ргед!ед, Дрии 
в Х1МУ., Не 2. 5. 69--78, 1928. 

а Савовъ Хр.: По- важнитЪ болести и неприятели на цареви-” 
15 цата у насъ и мЪркитЬ за борба съ тЪхъ. Сведения по 

аа земледБлието, год. |Х. бр. 11-12., стр. 19--34, 1928. 
а „ Замой. Спг.: Ге улсиНдег Кгапкнейеп шпа б5срадПпае ез 
ре. Мазез пп Вшдапеп цад Фе Миетп ги Шгег ВеКЯгор- 

Ата -- 5медепца ро саррак Уапга. |Х., Ней 11--12., 
5. 19--34, 1928. 

. Метвовн, К.: ПеБег овсшва ап5з Вшдаапеп наи 
пое моп Ог. 2. Вшгезсп. 3. Ашвайг. - Мийей. анз деп Копа. 
Ди) МНайигу15з. из ше п боПа, В. 1. 5. 28--44, 1928. 
. Ферхефъ, К: Върху ОЮ1р!орода отъ България съераи 
: отъ Пере Ив. Бурешъ. Трета статия. 
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Мегпое!, К. М.: ПБег Сн! ородеп апз ВШдапеп дезат- 
пе уоп Ог. 1. Вигезс!. - Мей. Вшааг. ЕпЕото!. Сев., 
Ва. 1. 5. 115--124,:1928. 

Ферхефъ, к.в. Върху СпПорода отъ Българи», събирани з 
отъ Д-ръ Ив. Бурешъ. : 

Напдзсит, Е.: Но епсоПетБо!еп апз Вшаапеп. - Мисей. аиз. 
деп Кота! Маигу55. аз ше пт бойа, В. 1, 5.17---7, 1928. 

Хандшинъ, Е.: Пещерни колемболи отъ България. с: 
Чорбаджиевъ, П.: Неприятелитъ на културнитЪ растения. 

въ България презъ 1926. -- Сведения по земледЪлието, ето 
год. |Х., бр. 3, 4, стр.1--48, 1928. иа Е 

Твспогьадйей?, рис Зспадппде дег Ерероеини Вшаа-. 
пепз шайге 1926. -- 5ууедепца ро ХепедеПео, Зайга. ТХ. - 

 Неп 3-4, 5. 1--48, 1028. реа 
Чорбаджиевъ, П. Рапичниятъ бръмбаръ (Е прот ва аЕни стъв 

адоп!а 15 Ра.) и срЪдства за борба съ него. -- Земле- г. + 
дЪлие год, ХХХШ., кн. 3, стр. 76--79, 1928. 

ТзспогЬадие!, Р.: Ге Карзса!ег (ЕпЕотозсез паста 
Ра.) ипд Фе Ме! г2иг земе ВеКкйтр иа. -- Феше- 

| дейе, Запга. ХХХП, Не! 3, 5. 76--79, 1928. та 
Чорбаджиевъ, П.: Приносъ къмъ пеперудната лун на Сва 1 

ленградско. -- Трудове на Бълг. Природоизп. Прувасди га 
Вн. 18 стр. 1732-1382 1928 

Твспогьадйе!, Р.: Вейгйце гг Г ердор!егепаипа дег Стас з 
деБипд Уоп Деп Ветлегк 5уПепагад - АгБейеп. ЕЕ Ма- пра 
Еигтогс. ез, В. 134 5. 173- 182. 1926. те: 

Чорбаджиевъ, п. Списъкъ на короядитъ Пр!дае| въ Бер 
гария. -- Известия на Българското Ентомолог. Пру : 
кн. М., стр, 185--140, 1928. . Па 

Тзспогьадиеъу Р.: Меггекситв Ддег ВогкепКа его Пръйае| ва сода 
- дапепз.-- Мей. Вшдаг. ЕпЕопао!. Сев. ва. Му, 5. 139--140, 

1928. 
Чорбаджиевъ п. Банки върху нъкои нови и Банан на- 

сЪкоми въ България, наблюдавани презъ 1926 и 92 г ти 
- Известия на Българското Ентомолог. Дружество, кн. ср 

стр. 1252-2134 1926: : 
Тзспогьадлен, Р.: ВетегКкипаеп Ъет ешае срданавеи пр: 

о зекеп ш Вшдапеп, БеоБс е! змаргепд дег дайге 1926. 
пипа 1927. -- Микей. дег ВшШдапзспе Епото!. Чез., ва. м, а 
5. 125 - 134, 1928. ЗЗД хора: 

Чорбаджиевъ, П.: Рапичниятъ бръмбаръ Енсадез ии е: 
адоп! 415 Ра. въ България. -- “звЪстия на. Българ. 
Ентомол. Друж., кн. ГУ. стр. 65--90, 1928. | а 

ТзспогьадлеН, Р.: Оег КарзК Гег Ещолвас Ша ааа аа 
а15 Рай. п ВшШдапеп. - Мией. Вшдаг. Епопо!. ез. 4 ца 
5. 65--90, 1928. | 
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